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I.

WSTĘP

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie powiatu wprowadziła ustawa
z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych.
Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) zarząd powiatu, co roku
do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, obejmujący
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu
obywatelskiego.
Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi
absolutorium, przy czym raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę,
w której oprócz radnych, mogą zabierać głos (po spełnieniu określonych warunków)
mieszkańcy powiatu. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada
powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi wotum zaufania.
Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest
równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

II.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Powiat Wieluński jest jednym z 24 powiatów województwa łódzkiego, położonym
w jego południowo-zachodniej części. Powierzchnia Powiatu wynosi 926 km 2,
stanowiąc 5,1% obszaru województwa łódzkiego. Cechą charakterystyczną
położenia Powiatu jest fakt graniczenia od południa z dwoma innymi województwami:
opolskim i śląskim. Główne jednostki terytorialne, z którymi graniczy Powiat
Wieluński to:
 województwo opolskie: powiat oleski (gminy: Rudniki, Praszka, Gorzów Śląski),
 województwo śląskie: powiat kłobucki (gmina Lipie),
 województwo łódzkie: powiaty: wieruszowski, sieradzki, łaski, bełchatowski,
pajęczański.
Strukturę administracyjną Powiatu tworzy 10 gmin, w tym 9 gmin wiejskich (58,74%
ludności) i 1 gmina miejsko-wiejska (41,26% ludności).
Najmniejszą gminą Powiatu Wieluńskiego pod względem zajmowanej powierzchni
jest Skomlin (55,2 km2), największą zaś Wieluń (130,6 km2).
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Powiat Wieluński został utworzony w wyniku reformy administracyjnej kraju
w 1999 roku. Liczba ludności powiatu wieluńskiego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
wynosiła 76.699 osób; w stosunku do roku 2017 odnotowano spadek o 318 osób
(liczba ludności w roku 2017 – 77.017 osób).
W latach 2004 – 2009 liczba ludności rokrocznie spadała, w roku 2010 liczba
ludności uległa zwiększeniu, by w kolejnych latach ponownie powrócić do tendencji
spadkowej. W konsekwencji, w roku 2018 liczba mieszkańców Powiatu wynosiła
97,8% liczby ludności z roku 2004.

III.

BUDŻET

Budżet Powiatu w Wieluniu na rok 2018 został uchwalony Uchwałą
Nr XXVII/232/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Po stronie dochodów zakładano plan na kwotę 76.520.951,22 zł z tego:
- dochody bieżące na kwotę 72.168.277,22 zł
- dochody majątkowe na kwotę 4.352.674,00 zł
natomiast wydatki ustalone zostały w wysokości 81.888.472,22 zł z tego:
- wydatki bieżące 68.162.822,88 zł
- wydatki majątkowe 13.725.649,34 zł
W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zwiększone zostały
o kwotę 10.323.803,22 zł czyli do wysokości 86.844.754,44 zł gdzie planowane:
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 8.612.309,12 zł
- dochody bieżące stanowiły kwotę 78.232.445,32 zł
Zmiany planu dochodów polegały głównie na zmianach wysokości planowanych
dotacji na realizację projektów z udziałem środków unijnych, wprowadzeniu do
budżetu
pozyskanych w roku 2018 dotacji na realizację zadań bieżących
i inwestycyjnych, zmianach planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz zadań własnych powiatu a także zwiększeniu planu dochodów
własnych, wypracowanych przez jednostki organizacyjne powiatu.
Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości
94.218,902,24 zł tj. o kwotę 12.330.430,02 zł po czym planowane:
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 18.663.639,16 zł
- wydatki bieżące stanowiły kwotę 75.555.263,08 zł
Środki na zwiększenie planu wydatków pochodziły z pozyskanych w roku 2018
dotacji na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, projektów z udziałem
środków unijnych, dodatkowych dochodów wypracowanych przez jednostki
organizacyjne, przychodów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków
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pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, powstałych w wyniku
zamknięcia roku budżetowego.
Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2018 r. stanowił kwotę 7.374.147,80 zł.
Planowane rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 1.227.223,52 zł.
Planowane przychody na dzień 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 8.601.371,32 zł.
Ostatecznie budżet powiatu wieluńskiego na 2018 r. zamknął się kwotami:
Plan
1.

Dochody

Wykonanie

%

86.844.754,44

87.542.048,57

100,80

78.232.445,32

79.243.956,97

101,29

8.612.309,12

8.298.091,60

96,35

94.218.902,24

90.704.258,63

96,27

2.1. Wydatki bieżące

75.555.263,08

73.172.269,81

96,85

2.2. Wydatki majątkowe

18.663.639,16

17.531.988,82

93,94

3. Nadwyżka / deficyt

-7.374.147,80

-3.162.210,06

42,88

4. Przychody

8.601.371,32

7.601.371,32

88,37

5. Rozchody

1.227.223,52

1.227.223,52

100,00

1.1. Dochody bieżące
1.2. Dochody majątkowe
2.

Wydatki

Dane w zakresie wykonania budżetu za 2018 rok oraz kształtowania się w roku 2018
Wieloletniej Prognozy Finansowej znajdują się w przedstawionym Radzie Powiatu
w Wieluniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, informacją o stanie mienia oraz
sprawozdaniem o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r.,
które jest dostępne pod adresem: https://www.powiat-wielun.finn.pl/bipkod/18294077

IV.

WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU W WIELUNIU ZA 2018 ROK

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu, do którego zadań
należy m.in. wykonywanie uchwał rady powiatu.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy o samorządzie powiatowym
Zarząd Powiatu w Wieluniu przy pomocy Starostwa Powiatowego w Wieluniu
i jednostek organizacyjnych powiatu wieluńskiego realizował uchwały podjęte przez
Radę w 2018 r. w sposób określony uchwałami.
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W 2018 roku Rada Powiatu w Wieluniu podejmowała stosowne uchwały zgodnie
z planem pracy rady przyjętym Uchwałą nr XXXVII/235/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Powiatu
w Wieluniu obradowała na 12 sesjach zwyczajnych i podjęła 80 uchwał.
Podjęte przez Radę uchwały Zarząd Powiatu w Wieluniu, zgodnie z ustawą
o samorządzie powiatowym, przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do
organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Łódzki,
a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.
Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś
uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy powiatu wykonane
z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
Szczegółowy sposób realizacji uchwał zawiera poniższa tabela.

NR UCHWAŁY

Z DNIA

STAN
REALIZACJI

W SPRAWIE

XXXVIII/237/18 19.01.2018 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie
Osjaków z przeznaczeniem na realizację
zadania pn. „Przebudowa ul. Targowej
i Rynek w Osjakowie”
XXXVIII/238/18 19.01.2018 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w roku 2018
XXXVIII/239/18 19.01.2018 r. zmian w budżecie powiatu
XXXVIII/240/18 19.01.2018 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Wieluńskiego na lata 2018-2028
XXXIX/241/18 22.02.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Powiatu w Wieluniu
i planów pracy komisji Rady Powiatu
w Wieluniu na rok 2018
XXXIX/242/18 22.02.2018 r. zmian w budżecie powiatu
XXXIX/243/18 22.02.2018 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Wieluńskiego na lata 2018-2028
XL/244/18
14.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
zatwierdzenia „Programu naprawczego
SPZOZ w Wieluniu na lata 2017-2019”
XL/245/18
14.03.2018 r. zaliczenia dróg do kategorii dróg
powiatowych oraz ustalenia przebiegu
dróg powiatowych na terenie miasta
Wielunia
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umowa z dnia
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XL/246/18

XL/247/18

XL/248/18
XL/249/18
XLI/250/18

XLI/251/18

XLI/252/18

XLI/253/18

XLI/254/18

14.03.2018 r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych oraz
niepublicznych szkół i placówek
oświatowych dotowanych z budżetu
powiatu wieluńskiego oraz trybu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości
ich pobierania i wykorzystania
14.03.2018 r. rozpatrzenia skargi na działalność
Starosty Wieluńskiego

14.03.2018 r. zmian w budżecie powiatu
14.03.2018 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Wieluńskiego na lata 2018-2028
9.04.2018 r. rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja
Kopernika w Wieluniu.
9.04.2018 r. założenia Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Wieluniu.
09.04.2018 r. włączenia Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Wieluniu
do Zespołu Szkół Specjalnych
w Wieluniu.
09.04.2018 r. podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających na teren powiatu
wieluńskiego wg algorytmu w 2018r. na
realizację zadań określonych w ustawie
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych
09.04.2018 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie
Wieluń z przeznaczeniem na zadanie pn.
„Przebudowa dróg – ul. Krakowskie
Przedmieście, Barycz i Królewska wraz
z budową skrzyżowań typu okrężnego
z ul. Targową, Barycz, Królewską,
Chopina, Reformacką”

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

zrealizowana
wejście w życie
z dniem
19.04.2018 r.
zrealizowana
rozstrzygnięciem
nadzorczym z
dnia 18.04.2018 r.
Wojewoda Łódzki
stwierdził
nieważność
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
skargę uznano
za bezzasadną
zrealizowana
z dniem
01.09.2018 r.
zrealizowana
z dniem
01.09.2018 r.

zrealizowana

zrealizowana
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XLI/255/18
XLI/256/18
XLII/257/18

XLII/258/18

XLII/259/18

09.04.2018 r. zmian w budżecie powiatu
09.04.2018 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Wieluńskiego na lata 2018-2028
25.05.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania
Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
25.05.2018 r. uchwalenia regulaminu przyznawania
stypendium powiatu wieluńskiego dla
uzdolnionych uczniów i absolwentów
z terenu powiatu wieluńskiego.
25.05.2018 r. nadania medalu honorowego "Zasłużony
dla Ziemi Wieluńskiej".

XLII/260/18

25.05.2018 r. rozpatrzenia skargi na działalność
Starosty Wieluńskiego

XLII/261/18
XLII/262/18

25.05.2018 r. zmian w budżecie powiatu
25.05.2018 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Wieluńskiego na lata 2018-2028
25.05.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w roku 2018
22.06.2018 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Wieluńskiego za rok 2017
22.06.2018 r. udzielenia absolutorium dla Zarządu
Powiatu w Wieluniu za rok 2017

XLII/263/18

XLIII/264/18

XLIII/265/18

XLIII/266/18

XLIII/267/18

XLIII/268/18

22.06.2018 r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu za
2017r.
22.06.2018 r. dokonania oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
22.06.2018 r. przyjęcia sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieluniu, w tym z realizacji zadań
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 2015-2017 oraz
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zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
wejście w życie
z dniem
30.06.2018 r.
zrealizowana
wejście w życie
z dniem
30.06.2018 r.
zrealizowana
przyznanie
9 medali
zrealizowana
skargę uznano
za bezzasadną
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
udzielono
absolutorium
zrealizowana
sprawozdanie
zatwierdzono
zrealizowana

zrealizowana
sprawozdanie
przyjęto
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XLIII/269/18

22.06.2018 r.

XLIII/270/18

22.06.2018 r.

XLIII/271/18
XLIII/272/18
XLIII/273/18

22.06.2018 r.
22.06.2018 r.
22.06.2018 r.

XLIII/274/18

22.06.2018 r.

XLIV/275/18

10.09.2018 r.

Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Wieluńskim na lata
2017-2020 w 2017 roku
przyjęcia sprawozdania z realizacji
Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie
Wieluńskim na lata 2014-2021 w 2017 r.
przyjęcia sprawozdania z realizacji
Powiatowego Programu Działań Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych w
Powiecie Wieluńskim na lata 2014-2021"
za rok 2017
podziału wolnych środków za 2017 rok
zmian w budżecie powiatu
zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Wieluńskiego na lata 2018-2028
rozpatrzenia skargi na działalnie
Przewodniczącego Rady Powiatu
w Wieluniu
zmieniająca uchwałę nr XLIV/253/18
Rady Powiatu w Wieluniu z dnia
9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału
środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających na teren powiatu
wieluńskiego wg algorytmu w 2018 r. na
realizację zadań określonych w ustawie
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania
statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

XLIV/276/18

10.09.2018 r.

XLIV/277/18

10.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Powiatu
Wieluńskiego

XLIV/278/18

10.09.2018 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie
Wieluń na realizację zadania:
„Rozbudowa
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zrealizowana
sprawozdanie
przyjęto
zrealizowana
sprawozdanie
przyjęto
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
skargę uznano
za bezzasadną

zrealizowana

zrealizowana
wejście w życie
z dniem
16.10.2018 r.
zrealizowana
weszła w życie
z dniem
19.10.2018 r.
zrealizowana
- umowa z dnia
25.07.2018 r. nr
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WRR/000138/05/D
o realizację
„Programu
wyrównywania
różnic między
regionami III”
z PFRON,
- umowa nr
1/WRR/2018 z dnia
26.10.2018 r.
z Gminą Wieluń.

i przebudowa budynku Publicznego
Przedszkola nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Wieluniu o windę
przystosowaną dla osób
niepełnosprawnych” finansowanego ze
środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XLIV/279/18
XLIV/280/18
XLV/281/18

XLV/282/18

10.09.2018 r. zmian w budżecie powiatu
10.09.2018 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Wieluńskiego na lata 2018-2028
17.10.2018 r. przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu
Wieluńskiego w roku 2019 z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie"
17.10.2018 r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu
wieluńskiego na 2019 rok

XLV/283/18

17.10.2018 r. ustalenia wysokości opłat za usuwanie
z drogi i przechowywanie pojazdów na
parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w razie odstąpienia
od usunięcia pojazdu

XLV/284/18

17.10.2018 r. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

XLV/285/18

17.10.2018 r. ustalenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami
powiatu wieluńskiego

XLV/286/18
XLV/287/18

17.10.2018 r. zmian w budżecie powiatu
17.10.2018 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Wieluńskiego na lata 2018-2028
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zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
wejście w życie
z dniem
01.01.2019 r.
zrealizowana
wejście w życie
z dniem
22.11.2018 r.
zrealizowana
wejście w życie
z dniem
22.11.2018 r.
z mocą
obowiązującą od
01.01.2019 r.
zrealizowana
wejście w życie
z dniem
22.11.2018 r.
zrealizowana
wejście w życie
z dniem
22.11.2018 r.
zrealizowana
zrealizowana
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XLVI/288/18
XLVI/289/18
I/1/18

I/2/18
I/3/18

I/4/18
I/5/18
I/6/18
I/7/18
I/8/18

I/9/18

I/10/18
I/11/18

I/12/18
I/13/18

I/14/18
I/15/18

13.11.2018 r. zmian w budżecie powiatu
13.11.2018 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Wieluńskiego na lata 2018-2028
23.11.2018 r. przyjęcia regulaminu wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu
w Wieluniu
23.11.2018 r. wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
w Wieluniu
23.11.2018 r. przyjęcia regulaminu wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
w Wieluniu
23.11.2018 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu w Wieluniu
23.11.2018 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu w Wieluniu
23.11.2018 r. przyjęcia regulaminu wyboru Starosty
Wieluńskiego
23.11.2018 r. wyboru Starosty Wieluńskiego
23.11.2018 r. przyjęcia regulaminu wyboru Wicestarosty
Wieluńskiego i pozostałych członków
Zarządu Powiatu w Wieluniu
23.11.2018 r. wyboru Wicestarosty Wieluńskiego
i pozostałych członków Zarządu Powiatu
w Wieluniu
07.12.2018 r. powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Wieluniu
07.12.2018 r. wyboru Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu
07.12.2018 r. powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu w Wieluniu
07.12.2018 r wyboru Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Powiatu
w Wieluniu
07.12.2018 r. powołania Komisji Budżetu, Zdrowia
i Gospodarki Rady Powiatu w Wieluniu
07.12.2018 r. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Budżetu,
Zdrowia i Gospodarki Rady Powiatu
w Wieluniu
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zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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I/16/18

I/17/18

I/18/18

I/19/18
I/20/18
I/21/18

07.12.2018 r. powołania Komisji Edukacji
i Bezpieczeństwa Rady Powiatu
w Wieluniu
07.12.2018 r. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Edukacji
i Bezpieczeństwa Rady Powiatu w
Wieluniu
07.12.2018 r. delegowanie delegata na Zgromadzenie
Ogólne Związków Powiatów Polskich

07.12.2018 r. ustalenia wynagrodzenia dla Starosty
Wieluńskiego
07.12.2018 r. w sprawie wzoru legitymacji radnego
Rady Powiatu w Wieluniu
07.12.2018 r. wniesienia odpowiedzi na skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi
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zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
desygnowano
delegata pana
Marka Kielera
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
wniesiono
odpowiedź na
skargę Prokuratora
Rejonowego
w Wieluniu na
Uchwalę
Nr XXXV/212/17
z dnia 27.10.2017 r.
Rady Powiatu
w Wieluniu
w sprawie ustalenia
wysokości opłat za
usuwanie z drogi
i przechowywanie
pojazdów na
parkingu
strzeżonym oraz
wysokości kosztów
powstałych w razie
odstąpienia od
usunięcia pojazdu
z dróg na terenie
Pow. Wieluńskiego
na koszt właścicieli i
ich przechowywanie
na wyznaczonych
parkingach
strzeżonych w 2018
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I/23/18

I/24/18

III/22/18

III/25/18
III/26/18
III/27/18

V.

28.12.2018 r. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu
w Wieluniu i planów pracy Komisji Rady
Powiatu w Wieluniu na rok 2019
28.12.2018 r. przyjęcia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na
rok 2019
28.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu
wieluńskiego na 2019 rok
28.12.2018 r. zmian w budżecie powiatu
28.12.2018 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Wieluńskiego na lata 2018-2028
28.12.2018 r. ustalenia wydatków budżetu powiatu,
które w roku 2018 nie wygasają
z upływem roku budżetowego

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
wejście w życie
z dniem
02.02.2019 r.
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO NA
LATA 2014-2020

Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego na lata 2014-2020 (podjęta Uchwałą
Nr XL/269/13 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu Wieluńskiego na lata 2014 – 2020) stanowi
jeden z najważniejszych dokumentów samorządu powiatowego. Identyfikuje stan
i problemy rozwoju, określa wizję i misję oraz cele i zadania strategiczne do 2020
roku. Strategia jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania rozwojowe powiatu,
wynikające z zewnętrznych, jak i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju. Stanowi
podstawę prowadzenia strategicznej polityki rozwoju powiatu w latach 2014-2020.
Służy wspieraniu pozytywnych przemian, niwelowaniu głównych barier rozwojowych
oraz optymalnemu wykorzystaniu endogenicznych zasobów powiatu.
Wizja rozwoju Powiatu Wieluńskiego – obraz przyszłości Ziemi Wieluńskiej – został
określony w odwołaniu do zasobów wewnętrznych powiatu, jak i jego zdolności
konkurencyjnych.
„Ziemia Wieluńska bogata w aktywnych ludzi, różnorodna przyrodniczo
i kulturowo, o konkurencyjnej gospodarce i unikalnej ofercie turystycznej,
zapewniająca przyjazną przestrzeń dla życia”
Zadaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu Wieluńskiego 2020 i wszystkich
jej wykonawców jest realizacja nadrzędnego celu, jakim jest doprowadzenie do
integracji w sensie gospodarczym, społecznym i przestrzennym terytorium powiatu.
Misja jest więc zorientowana na zadania związane z inicjowaniem i koordynacją
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działań na rzecz wzmacniania spójności wewnętrznej Ziemi Wieluńskiej oraz
promocją jej atrakcyjności.
„Kształtowanie zintegrowanej polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju,
bazującej na różnorodności zasobów i aktywności mieszkańców, promującej
unikalność miejsca”
Strategiczne cele rozwoju powiatu:
Cel strategiczny I - Dynamiczna i konkurencyjna gospodarka powiatu.
Cel strategiczny II - Zintegrowana i aktywna społeczność powiatu.
Cel strategiczny III - Spójny terytorialnie i atrakcyjny przyrodniczo powiat.
Realizację celów ujęto w systemie tabelarycznym odnoszącym się do celów
strategicznych i operacyjnych strategii w podziale na zadania strategiczne.
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Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu Wieluńskiego 2014-2020
Zrealizowane zadania
Cel Strategiczny:
I.

Dynamiczna i konkurencyjna gospodarka powiatu

Cel Operacyjny:
I.1.

Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki

Zadanie
strategiczne
I.1.1.

I.1.2.

I.1.3.

Tytuł zadania

Wspieranie modernizacji
technologicznej
i innowacyjności
przedsiębiorstw
Wspieranie
umiędzynarodowienia
lokalnych podmiotów
gospodarczych
Tworzenie sieci współpracy
pomiędzy samorządem
a biznesem

Instytucja
odpowiedzialna
za realizację

ZS nr 1
w Wieluniu
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Źródła
finansowania

Stan - zaawansowanie
2018 r.

1. Kontynuacja z 2017 r.
2. Organizacja w szkole pokazów specjalistycznych oraz
szkoleń firm i producentów, m.in.:
- Firma MAKITA - szkolenie dla nauczycieli;
- Firma WOLPLAN - szkolenie dla nauczycieli i uczniów,
którego tematem było wykonanie podkładu pod jastrych
anhydrytowy w postaci płynnego styrobetonu;
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- Firma Rigips - szkolenie dla uczniów i nauczycieli zawodów
budowlanych z zakresu produktów firmy Rigips używanych
w budownictwie m.in. montażu suchej zabudowy Rigips;
- Firma Peri Kąty Wrocławskie - szkolenie dla uczniów
i nauczycieli zawodów budowlanych z zakresu technik
deskowań ściennych i stropowych;
- Firmy: Fox, Rigips, Ytong, Wapno - szkolenie dla uczniów
i nauczycieli zawodów budowlanych z zakresu nowoczesnych
technik zdobień ściennych;
- inne (Husquarna, ZUS, US, itd.).
3a. Współpraca z firmami lokalnymi na rzecz organizacji praktyk
zawodowych - miesięcznych dla uczniów Technikum - 38 firm
(w tym także poza terenem lokalnym, tj.: Szczyrk, Zakopane,
Wrocław, Niechorze).
3b. Organizacja zajęć praktycznych u pracodawców - 4 firmy
(budownictwo).
4. Praktyki w zagranicznych firmach (Włochy, Niemcy, Malta,
Portugalia, Hiszpania).
5. Inwestycja - „Rozbudowa warsztatów budowlanych w ZS nr 1
w Wieluniu” - dach stalowy i fasada szklana na III części
budynku obejmująca pomieszczenia gospodarcze
i magazynowe, doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
cwu, co, ct, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, instalacja
elektryczna i instalacje teletechniczne niskonapięciowe,
wykonanie posadzek cementowych i betonowych.
6. Inwestycja - „Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz
z łącznikiem” - wykonanie robót ziemnychi fundamentów.
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ZS nr 2
im. J.Długosza
w Wieluniu

Budżet

1.Współpraca z firmami lokalnymi na rzecz organizacji praktyk
zawodowych- miesięcznych dla uczniów Technikum - 50 firm
i instytucji.

Środki
sponsorskie,
środki własne
Środki
sponsorskie
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2.Kontynuacja kształcenia młodzieży w klasie patronackiej
Wielton S.A. w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń
w branżowej szkole I stopnia
3.Kontynuacja kształcenia młodzieży w klasie patronackie Ania
Holding w zawodzie technik elektryk
4.Kooperacja z firmą Wielton S.A.- produkcja detali do naczep.
5.Uruchomienie klasy patronackiej Zugil S.A. w zawodzie
operator obrabiarek skrawających
6.Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Lakiernictwa
Przemysłowego w celu utworzenia klasy patronackiej
w zawodzie technik mechatronik
7.Nawiązanie współpracy z firmą Patrol Group w celu
uruchomienia klasy patronackiej w zawodzie operator maszyn
i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
8.Współpraca z firmą Zugil S.A. w celu tworzenia nowoczesnej
pracowni
9. Udział uczniów w prelekcjach organizowanych przez firmę
patronacką: Ania HOLDING-120 osób
10.Udział 3 uczniów klasy patronackie Ania Holding w
specjalistycznym kursie „Programowanie sterowników PLC”
11. Organizacja w szkole pokazów specjalistycznych firm ,
m.in. z zakresu napraw pojazdów samochodowych - firma
Intercars-30 osób
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1. Organizacja Powiatowego „Dnia Rzemiosła”:

ZS nr 3
im. M.Kopernika
w Wieluniu

I.1.4.

Wspieranie
przedsiębiorczości

Gmina
Osjaków
ZS nr 1
w Wieluniu

Budżet własny
1.

2.

3.
4.
5.

6.

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

- konkurs „Rzemiosło wczoraj i dziś” skierowany do uczniów
szkół gimnazjalnych;
- stoiska pracodawców rzemieślników w zawodach
elektromechanik pojazdów samochodowych, kucharz, stolarz,
cukiernik, piekarz, fryzjer;
- spotkanie z pracodawcami w celu omówienia problematyki
związanej z kształceniem praktycznym uczniów;
2. Nawiązanie współpracy z firmami: Europart, Korona,
Nowakowski Transport, Margonet w celu rozwoju szkolnictwa
zawodowego i nowoczesnych technologii.
Działania mające na celu pobudzenie aktywności lokalnego
biznesu w zakresie współorganizowania spotkań, uroczystości
1. Organizacja „Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości” oraz
„Tygodnia Kariery” i spotkania (lekcje z 10 przedstawicielami
firm lokalnych, ZUS, US - 350 uczniów.
2. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (spotkania
z przedstawicielami firm i wyjścia na zewnątrz do firm) 480 uczniów.
3. Organizacja lekcji z ZUS-em - 4 spotkania.
4. Zajęcia Doradztwa Zawodowego w ramach Szkolnego
Ośrodka Kariery - 340 osób (m.in. spotkanie z doradcami PUP).
5. Współpraca z firmą NOWAKOWSKI w zakresie
przygotowania CV i symulacji rozmów kwalifikacyjnych - 3
edycje.
6. Organizacja GRY MIEJSKIEJ dla Technikum
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i Branżowej Szkoły I stopnia - 30 uczniów
7. 7. Projekt „ temaTolerancja” dla Technikum i Branżowej Szkoły
I stopnia - 200 uczniów.
ZS nr 2
Środki
1. Organizacja „Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości” im. J.Długosza sponsorskie
35osób.
w Wieluniu
Budżet
2. Organizacja Powiatowego Turnieju Przedsiębiorczości,
XIII edycja odbyła się pod hasłem: „Strategia i innowacje w
firmie - praktyczne metody wprowadzania zmian”. Po części
konkursowej wykład wygłosił Prezes ZUGiL S.A. pan Sebastian
Kliciński
3.Udział uczniów w Olimpiadach Przedsiębiorczości
organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 35 osób.
4. Lekcja podstaw przedsiębiorczości z Bankiem PEKAO S.A. 210 osób.
ZS nr 3
1.Współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery w Wieluniu
im. M.Kopernika
i Hufcem Pracy w Wieluniu.
w Wieluniu
2. Realizacja programu przedmiotowego z uwzględnieniem
treści ekonomicznych oraz programu doradztwa zawodowego.
3. Wycieczki dydaktyczne do firm lokalnych, krajowych
i międzynarodowych w tym również Portów lotniczych.
4. Udział uczniów w konkursach m.in. Powiatowym konkursie
przedsiębiorczości i olimpiadach: ekonomicznej,
przedsiębiorczości, logistycznej.
Powiatowy
Fundusz
W ramach wspierania przedsiębiorczości, środki Krajowego
Urząd Pracy
Pracy,
Funduszu Szkoleniowego, zostały wydatkowane na
w Wieluniu
Europejski
finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO
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Fundusz
Społeczny

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

pracowników i pracodawców:
- z limitu podstawowego w wysokości 130 772 zł skorzystało
6 podmiotów gospodarczych i przeszkolono 61 osób;
- w ramach rezerwy Ministra pozyskano 93 386,55 zł, z których
skorzystało 5 podmiotów gospodarczych i przeszkolono 53
osoby.
Środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego:
- prace interwencyjne - refundacja pracodawcy części kosztów
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenia społeczne: podpisano umowy z 96 firmami, do
których skierowano na powstałe miejsca pracy 139 osób
bezrobotnych;
- bon zatrudnieniowy - refundacja pracodawcy części kosztów
poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia
społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu
przyznano bon zatrudnieniowy: podpisano umowy z 10 firmami
dla skierowanych 10 osób bezrobotnych;
- staże - nabywanie przez bezrobotnego umiejętności
praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań
w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy
z pracodawcą; skierowanemu bezrobotnemu przysługuje
stypendium wypłacane przez urząd pracy - podpisano 264
umowy o organizację stażu i skierowano do odbywania stażu
286 osób;
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- podpisano umowy z 84 osobami bezrobotnymi;
- refundacja wyposażenia/doposażenia nowych stanowisk
pracy - podpisano umowy z 32 firmami i na stworzone
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Gmina Biała

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

Budżet gminy

stanowiska pracy skierowano 57 osób bezrobotnych.
Wyżej wymienione zadania były finansowane ze środków:
- pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie wieluńskim (III) i (IV), na które wydatkowano
sumarycznie 1 959 716 zł oraz RPO Aktywizacja osób po 29.
roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (III)
i (IV), na które wydatkowano sumarycznie 1 440 660 zł;
- Funduszu Pracy przyznanego w ramach algorytmu oraz
w ramach rezerwy Ministra PRiPS, o które urząd występował
dodatkowo:
RM Program Regionalny, RM dla osób powyżej 45 roku życia,
RM dla osób długotrwale bezrobotnych, RM dla osób
bezrobotnych zamieszkałych na wsi, RM dla ARiMR, na które
wydatkowano sumarycznie: 1 711 477 zł.
Utrzymanie na stronie internetowej gminy Biała „Kącika
Przedsiębiorcy” w którym udostępnione są dane z portalu
CEIDG. Portal CEIDG oferuje m.in. aktualne dane
o działalności gospodarczej, automatyczne przekazywanie
danych do wniosku do US, GUS, ZUS/KRUS, całkowicie
bezpłatną procedurę rejestracyjną, dostęp do aktualnych
przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej,
wyborem form opodatkowania, wyszukiwaniem kodów PKD,
wyszukiwanie wpisów (osób fizycznych).
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I.2.
I.2.1.

I.2.2.

I.2.3.

Nowoczesne rolnictwo
Wspieranie specjalizacji
produkcji rolnej

Wspieranie współpracy
między rolnikami

Wspieranie rolnictwa
ekologicznego

ŁODR w
Bratoszewicach
Gmina
Czarnożyły
ŁODR w
Bratoszewicach
Gmina Mokrsko
ŁODR w
Bratoszewicach
Gmina
Czarnożyły
ŁODR w
Bratoszewicach
Gmina Mokrsko

PROW
2017 – 2020

Szkolenia prowadzone przez pracowników Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego.

-

PROW
2017 – 2020

Prowadzenie szkoleń przez Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego przy udziale pracowników ARIMR.

Szkolenia prowadzone przez pracowników Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego.

-

Gminny
Budżet
Ośrodek Kultury jednostki,
w Osjakowie
budżet gminy,
dotacja Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego
Gmina Biała
zadanie ciągłe
ŁODR w
PROW
Bratoszewicach 2017 – 2020
Gmina
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Prowadzenie szkoleń przez Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego przy udziale pracowników ARIMR.

Wojewódzkie Święto Chrzanu.

Pomoc przy wypełnianiu wniosków przez pracownika
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa w Kościerzynie
Prowadzenie szkoleń przez Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego przy udziale pracowników ARIMR.
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Czarnożyły
ŁODR w
Bratoszewicach
Gmina Mokrsko
WODR
budżet
w Kościerzynie jednostki
I.3.
I.3.1.

I.3.2.

Szkolenia prowadzone przez pracowników Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego.
Szkolenie w zakresie rolnictwa ekologicznego organizowane
przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Turystyka czerpiąca z różnorodności zasobów
Wspieranie rozwoju
agroturystyki

Rozwój infrastruktury pieszorowerowej ze szczególnym
uwzględnieniem dolin
rzecznych

Punkt
Informacyjny
Funduszy
Europejskich
z Sieradza,
WODR, Gmina
Pątnów
Urząd Gminy
Skomlin
OSP Popowice
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-

Dyżury przedstawicieli Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich z Sieradza w Urzędzie, udostępnianie sali na
szkolenia Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Środki własne Wsparcie i monitoring łódzkiego szlaku konnego. Trwa na
bieżąco
PROW na lata Realizacja zadania przez OSP Popowice dofinansowanego
2014-2020
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
Projektu Grantowego, poprzez Lokalną Grupę Działania „Kraina
Wielkiego Łuku Warty” dot. m.in. zagospodarowania przestrzeni
publicznej przy budynku OSP Popowice - ścieżka rekreacyjna.
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I.3.3.

Rozwój bazy turystycznej

Gmina Mokrsko
(Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Mokrsku,
Urząd Gminy
Mokrsko),
Gmina Wieluń,
Gmina Praszka
Gmina
Osjaków
Gminny
Ośrodek Kultury
i Sportu
w Skomlinie,
Stowarzyszenie
Miłośników
Ziemi
Skomlińskiej
Gmina
Czarnożyły
Urząd Gminy
Mokrsko
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Środki własne Trasa Rekreacyjna Szlakiem Kolejki Wąskotorowej, łączącej
trzy gminy: Mokrsko, Wieluń, Praszka. Naprawy i bieżące
utrzymanie trasy.

Budżet gminy

Wyremontowano chodnik przy ul. Południowej w Osjakowie dł. 380 m.
Urząd Gminy, Rodzinny piknik rowerowy. Trasa Skomlin - Uszyce.
środki własne Organizatorzy SMZS i GOKiS
SMZS

Środki własne Zakup i montaż siłowni napowietrznych w Gminie Czarnożyły
Wartość: 40 000 zł
Działanie
1. Budowa siłowni napowietrznej w Mokrsku oraz siłowni
„Wsparcie dla napowietrznej w Ożarowie.
rozwoju
lokalnego
w ramach
LEADER”,
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Urząd Gminy
Mokrsko, Rady
Sołeckie
Sołectw
Mokrsko I oraz
Mokrsko II
Gmina
Osjaków

objęte PROW
na lata 20142020
Środki własne,
2. Budowa obiektów małej architektury i zagospodarowanie
Fundacja
terenu w Parku Wiejskim w Mokrsku. Założenie monitoringu na
ORLEN –
obiektach (boisko wielofunkcyjne Orlik, plac zabaw, siłownia
DAR SERCA
zewnętrzna, altana rekreacyjna).

Zakończono realizację projektu pn. „Nadwarciańska turystyka
aktywna na terenie gminy Osjaków” w ramach którego powstało
Osjakowskie Centrum Obsługi Turystycznej Czterech Szlaków,
którego zadaniem jest szeroko rozumiany rozwój turystyki
aktywnej (pieszej, rowerowej, wodnej – kajaki, konnej).
Ponadto w ramach projektu wybudowana została altana
turystyczno-wypoczynkowa wyposażona w media, grilla
zewnętrznego, stoły, ławy, scenę. W ramach projektu również
doposażona została istniejąca już siłownia zewnętrzna
o 3 urządzenia treningowe.
Urząd Gminy
PROW na lata Stopniowo realizowane:
Pątnów,
2014-2020
- pozyskanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Stowarzyszenie
Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę parkingu przy ZSS
Miłośników Wsi
w Pątnowie - projekt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Kałuże i Doliny
polegające na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma
Objawienia
zjazdami z drogi powiatowej, budowie siłowni zewnętrznej,
rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów pieszo jezdnych
i małej architektury- etap I”;
- pomoc Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Kałuże i Doliny
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Budżet gminy,
RPO WŁ na
lata 20142020
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I.3.4.

Rozwój Wielunia jako
znaczącego ośrodka
turystyczno-konferencyjnorozrywkowego

Objawienia w pozyskaniu środków w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 w ramach Projektu Grantowego, poprzez Lokalną Grupę
Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na realizację projektu:
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez usytuowanie
obiektów z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną: siłowni
napowietrznej z zestawem zabawowym w miejscowości Kałuże
oraz altany w miejscowości Kluski”;
- pomoc w realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego projektu „Odnowienie oznakowania
szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych województwa
łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystycznoprzyrodniczej”.
I LO
Budżet szkoły 1. Coroczny szkolny festiwal „BUDA”.
im. T.Kościuszki i środki
2. Zajęcia zespołu muzyczno – wokalnego „Tadeusza Nic Nie
w Wieluniu
pozabudżetowe Rusza” oraz Szkolnego Teatru „TeKa”. Nasza młodzież bierze
udział w akcji „Bliżej Teatru Wielkiego” uczestnicząc
w spektaklach i sztukach wystawianych na deskach teatru.
3. Organizacja III Międzynarodowego Konkursu Matematyczno Fizycznego w języku angielskim, w którym uczestniczyli goście
z zaprzyjaźnionych szkół zagranicznych oraz Stowarzyszenia
Szkół Aktywnych z całej Polski.
4. Święto Przedmiotów Przyrodniczych pod nazwą „Na ratunek”.
Brali w nim udział goście z zagranicy. W ramach święta odbył
się również konkurs medyczny.
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5. Wizyta grupy 50 uczniów wraz z opiekunami z miasta
Estaires (Francja). Podczas pobytu odwiedzili Izbę Historii
Szkoły oraz odbyli krótki spacer po szkole.
6. Rozstrzygnięcie II edycji Konkursu Biologiczno-Chemicznego
„Ted’s Brain”. Adresatami konkursu byli gimnazjaliści z regionu.
7. Uczeń zdobył tytuł Krajoznawcy Regionu Łódzkiego podczas
VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Geograficznej
i Krajoznawczo – Turystycznej o Województwie Łódzkim
„Krajoznawcy regionu”. Cel konkursu to popularyzacja walorów
krajoznawczo – turystycznych województwa łódzkiego.
8. Dwóch uczniów zostało laureatami konkursu „Województwo
w sercu Polski”. Był to Konkurs Wiedzy Geograficznej
i Turystyczno – Krajoznawczej o Województwie Łódzkim.
9. Młodzież wraz z opiekunami wyjechała na wycieczkę
krajoznawczą, zorganizowaną w ramach obchodów 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwiedzili trzy
wybrane obiekty związane z polską historią, położone na terenie
Wielkopolski.
10. Uczeń zdobył na Mistrzostwach Świata w Tradycyjnym
Karate w Kanadzie złoty medal w en-bu i srebrny w kumite.
11. Wizyta znanego prezentera pogody - Tomasza Zubilewicza,
który przybliżył młodzieży zalety odnawialnych źródeł energii
oraz możliwość walki ze smogiem.
12. Wizyta Tadeusza Orlika – górskiego przewodnika
turystycznego, który podzielił się z młodzieżą wrażeniami
z himalajskich wypraw oraz zaraził uczniów pasją do wędrówek
górskich.
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ZS nr 1
w Wieluniu,
Kuratorium
Oświaty w Łodzi
I.3.5.

Kreowanie zintegrowanych
produktów turystycznych

Kuratorium,
środki
sponsorskie,
budżet

Gmina Mokrsko Środki własne
(Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Mokrsku,
Urząd Gminy
Mokrsko),
Gmina Wieluń,
Gmina Praszka
Gmina
Budżet gminy
Osjaków
Gmina Biała

Organizacja Wojewódzkiego Finału zawodów „Sprawni jak
żołnierze” - udział 23 drużyn z województwa, zawody odbywały
się na terenie Wielunia /hala WOSiR i ZS nr 1/, Skomlina oraz
w Lasku Miejskim.
Trasa Rekreacyjna Szlakiem Kolejki Wąskotorowej, łączącej
trzy gminy: Mokrsko, Wieluń, Praszka. Organizacja corocznego
rajdu trasą kolejki.

Promocja zagłębia chrzanowego - chrzan jako marka
województwa łódzkiego.
Przez gminę Biała przebiega ponadlokalny szlak kulturowy
„Szlak Bursztynowy”
Stowarzyszenie Sponsorzy,
1. Na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego rozegrano
KRAS
środki własne zawody sportowe o randze ogólnopolskiej, tj. XXV Mistrzostwa
gminy
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w Biegu na Orientację
oraz III Mistrzostwa Załęczańskiego łuku Warty w Rowerowej
Jeździe na Orientację. Zawody organizowane były pod
honorowym patronatem Starosty Wieluńskiego oraz Wójta
Gminy Pątnów. Organizatorami imprezy byli: UKS ZAŁĘCZAK
oraz Stowarzyszenie KRAS.
Urząd Gminy
Środki własne 2. Wsparcie Zespołu Folklorystycznego z Popowic oraz
Pątnów,
gminy
lokalnych KGW i stowarzyszeń w kultywowanie obrzędów
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I.4.
I.4.1.

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Pątnowie

i promocji lokalnego dziedzictwa na skalę ogólnopolską. Gmina
Pątnów posiada swoje tradycyjne żywnościowe produkty
lokalne. Koła gospodyń specjalizują się w przetworach z dyni,
które promują na licznych wyjazdach, m.in. na Pikniki
edukacyjne organizowane przez LGD „Kraina Wielkiego Łuku
Warty”. Produkty lokalne były również promowane
w ramach projektów lokalnych w sołectwach tzw. grantach
sołeckich: - projekt sołectwa Bieniec „Kuchnia regionalna
skarbem Bieńca” oraz poprzez udział w publikacjach
zewnętrznych - publikacja Dziennika Łódzkiego „Kulinarne
podróże po łódzkiem” gdzie KGW z Pątnowa prezentowały swój
dorobek oraz przepisy na dania regionalne.

II LO
im. J.Korczaka
w Wieluniu

1. Organizacja XI Powiatowego Konkursu Piosenki Poetyckiej
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Wieczór
Poezji przy Świecach”. Gościem specjalnym wieczoru była
Kinga Zygmunt, absolwentka klasy o profilu aktywności twórczej
II LO w Wieluniu, która ukończyła Szkołę Aktorstwa i Musicalu
w Krakowie.
2. Organizacja V Międzypowiatowego Konkursu
Matematycznego dla gimnazjalistów. W etapie szkolnym wzięło
udział 107 najlepszych uczniów z 12 gimnazjów z 6 powiatów.
W II etapie konkursu wzięło udział 30 gimnazjalistów
z 4 powiatów z 10 gimnazjów.
3. Organizacja „II Wieczoru Naukowców” - licealiści Korczaka
i uczniowie gimnazjów wzięli udział w zajęciach prowadzonych

Sprawnie zarządzany powiat
Promocja zasobów Powiatu
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przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego.
Uczniowie uczestniczyli w „Warsztatach Młodego Chemika”,
prowadząc badania wody w laboratorium chemicznym,
zainteresowani naukami biologicznymi przeprowadzali
doświadczenia na materiale roślinnym podczas zajęć „Trucizny
roślinne – alkaloidy i ich wykrywanie”, młodzi fizycy wysłuchali
wykładu „Fale mechaniczne i elektromagnetyczne”.
4. Organizacja II Powiatowej Konferencji Ekologicznej - „Zdrowie
dla wszystkich”. W czasie konferencji otwarto laboratorium
chemiczne, zostały przeprowadzone wykłady przez profesorów
z Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Łódzkiego.
W programie znalazły się także warsztaty czytania etykiet,
przeprowadzone przez pracowników Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej oraz prezentacja efektów pracy
z warsztatów filmowych pt. „Ochrona bioróżnorodności
i funkcje ekosystemów w filmie i fotografii”, przeprowadzonych
przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi.
5. Realizacja projektu wymiany międzynarodowej młodzieży
i stałej współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą w Chorwacji
(Cakovec) Gimnazja Josipa Slavenskog.
1. Udział w Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad
Specjalnych w Katowicach - 6 osób.
2. Współorganizacja Regionalnego Turnieju w Bowlingu - 64
uczestników.
3. Organizacja Dnia Papieskiego z udziałem środowiska
lokalnego - 40 osób.
4. Organizacja Wieczornicy z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich
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z Powiatu Wieluńskiego - 60 osób.
5. Udział w Festiwalu Piosenki Różnej dla osób
niepełnosprawnych w Wieluńskim Domu Kultury - 10 osób
6. Udział w Targach Edukacyjnych - 8 osób.
7. Cykliczne współpraca z Domami Seniora w Wieluniu
i Załęczu - 8 osób.
Powiat
Promocja działań kulturalnych lokalnych artystów Wieluński
organizowanie w bibliotece i poza nią spotkań literackich,
wystaw. Działania wydawnicze - wydanie muzycznej płyty CD promocja literacko i muzycznie utalentowanych mieszkańców
powiatu, a także promocja Biblioteki i Powiatu Wieluńskiego jako
wydawcy i organizatora.
Rada
1. Promocja Powiatu Wieluńskiego poprzez udział 45
Rodziców
uczestników wycieczki edukacyjnej do Chorwacji w okresie
wakacji do partnerskiego miasta Senj
Budżet, Rada 2. Organizowanie koncertów, konkursów, festiwali o zasięgu
Rodziców
międzypowiatowym np. koncerty okolicznościowe chóru,
konkurs piosenki patriotycznej, konkurs piosenki optymistycznej,
ogólnopolski konkurs fotograficzny, festiwal tańca, zawody
pływackie „Bij mistrza”, bieg uliczny „Wieluńska pętla”
Środki własne, 1. XII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Ożarowie,
Ministerstwo
podczas którego prezentowały się amatorskie zespoły teatralne
Kultury
z terenu czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego,
i Dziedzictwa łódzkiego oraz wielkopolskiego. Wystąpił ponadto Zespół
Narodowego Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa.
Środki własne, 2. Organizacja licznych imprez, podczas których miały
środki
możliwość zaprezentować się zespoły ludowe, orkiestry, nie
zewnętrzne
tylko z terenu gminy, jak choćby Przegląd Pieśni Patriotycznych
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I.4.2.

Budowanie marki miejsca
(Ziemi Wieluńskiej)

w Mokrsku,
Urząd Gminy
Mokrsko,
organizacje
pozarządowe,
zespoły
ludowe,
orkiestry dęte,
koła gospodyń
wiejskich
Urząd Gminy
Skomlin
Gminny
Ośrodek
Kultury i
Sportu,
Urząd Gminy
II LO
im. J.Korczaka
w Wieluniu
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i Tańca Narodowego, Gminny Przegląd Kolęd.
3. Promocja zespołów ludowych oraz kół gospodyń wiejskich
poza granicami gminy, m.in. podczas przeglądów, jarmarków.

-----Budżet gminy
- dotacja

Projekt i wniosek na grant „Ogrodzenie i oznakowanie
zabytkowego Spichlerza w Skomlinie”.
Liczne spotkania i wyjazdy promujące folklor Ziemi Wieluńskiej

1. Udział społeczności szkolnej w corocznych obchodach
rocznicy wybuchu II wojny światowej, opieka nad Izbą Pamięci
Września 1939 r. i lat późniejszych im. Andrzeja Przewoźnika
2. Aktywna działalność realizatorów i uczestników projektu
„Szlakiem Wieluńskich Żydów” - działania nastawione na
promocję Ziemi Wieluńskiej i jej kultury (kontakty z instytucjami
zewnętrznymi w Polsce i poza krajem) - opiekun projektu i grupa
młodzieży - 15 uczniów).
3. Udział w gali, którą w Teatrze Wielkim w Warszawie
zorganizowała Fundacja Forum Dialogu Między Narodami.
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Młodzież odebrała tam gratulacje od wicemarszałka Senatu za
realizację projektu „Szlakiem Wieluńskich Żydów”.
4. II Dni kultury Żydowskiej "Szalom w Korczaku" organizowane
przez grupę Szlakiem Wieluńskich Żydów wraz z opiekunem.
Środki własne, XII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Ożarowie,
Ministerstwo
podczas którego prezentowały się amatorskie zespoły teatralne
Kultury
z terenu czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego,
i Dziedzictwa łódzkiego oraz wielkopolskiego.
Narodowego
Budżet,
1. 1. Międzypowiatowy konkurs języka angielskiego i języka
środki
niemieckiego dla szkół technikalnych i zawodowych - 64
sponsorskie
uczestników z woj. łódzkiego, wielkopolskiego, opolskiego,
sieradzkiego.
2. 2. Turniej Trójek Siatkarskich Szkół Gimnazjalnych,
Podstawowych z powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego,
sieradzkiego, opolskiego - 120 osób.
3. 3. Salon Gimnazjalisty gra zawodowców dla gimnazjalistów kierunki kształcenia - udział ogółem ok. 750 osób.
4. 4. Zawody sportowo-obronne „Sprawni jak żołnierze”
- 72 osoby.
5. 5. Olimpiada „Buduj z pasją” - zawody Okręgowe dla szkół
z woj. łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego
Budżet
Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki i Poezji
Angielskiej i Niemieckiej - 50 osób.
Produkt wydawniczy - płyta CD z muzyką literacką.
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- Gminny
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I.4.3.

Współpraca z miastem Senji (Chorwacja) - organizacja
wycieczek edukacyjnych dla młodzieży.

Budżet
powiatu,
budżet
jednostki

Powiatowy Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery.

Środki własne Wsparcie Zespołu Folklorystycznego z Popowic oraz lokalnych
KGW i stowarzyszeń w kultywowanie obrzędów i promocji
lokalnego dziedzictwa na skalę ogólnopolską.

Województwo 1. Zorganizowanie dwóch festynów sołeckich (Biała Rządowa)
Łódzkie
promujących tradycyjne potrawy regionalne, zdrową żywność
Budżet gminy oraz zdrowy tryb życia.
2. Liczne imprezy okolicznościowe kultywujące tradycję
z udziałem Zespołów Śpiewaczych z Białej i Naramice oraz
Orkiestr Dętych.

Samorząd Powiatowy – lider
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I.4.4.

i integrator działań
samorządowych
Poprawa kompetencji
pracowników
samorządowych

I LO
Budżet szkoły Udział pracowników administracji szkoły w:
im. T.Kościuszki
- szkoleniu administratorów systemu naboru elektronicznego;
w Wieluniu
- kursie w zakresie udzielania pierwszej pomocy z obsługą
apteczki w zakładzie pracy;
- szkoleniu „Ochrona danych osobowych w instytucji
administracji publicznej według nowego rozporządzenia UE RODO i ustawy o ochronie danych - ODO. Zadania i rola
inspektora do spraw ochrony danych osobowych”;
- szkoleniu ”System Informacji Oświatowej w roku 2018”;
- szkoleniu „Ochrona danych osobowych RODO i ODO w roku
2018”.
II LO
Szkolenia:
im. J.Korczaka
- Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii
w Wieluniu
i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r. - 1 osoba;
- System Informacji Oświatowej w roku 2018 - 2 osoby;
- Ochrona danych osobowych - RODO i ODO w roku 2018 1 osoba;
- System Informacji Oświatowej w roku 2018 - 1 osoba.
ZS nr 1
Budżet
1. 1. Doskonalenie kadry zarządzającej placówką - 11 różnych
w Wieluniu
szkoleń.
2. 2. Uzupełnienie kwalifikacji zawodowych - 1 osoba.
3. 3. Szkolenie dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - 3
osoby.
4. 4. Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej - 1 osoba.
5. 5. Warsztaty metodyczne - 2 osoby.
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ZS nr 2
im. J.Długosza
w Wieluniu

Budżet

Powiatowa
Biblioteka
Publiczna
w Wieluniu
Powiatowy
Budżet
Młodzieżowy
Dom Kultury
i Sportu
w Wieluniu
Dom Dziecka
Budżet
im. Św. Urszuli jednostki
Ledóchowskiej
w Komornikach
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6. 6. Szkolenie - Kuchnia molekularna - 15 osób.
7. 7. Szkolenie - Ukierunkowanie i utrzymanie wagi ucznia - 28
osób.
8. 8. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych - 107 osób.
9. 9. Szkolenie z rozwiązania LIBRUS - 107 osób.
10. 10. Kurs doskonalenia zawodowego „Desing thinking
w pracy nauczyciela, czyli innowacyjność i kreatywność” - 32
osoby.
11. 11. Szkolenie - Awans zawodowy nauczyciela - 13 osób.
Udział pracowników administracji szkoły w szkoleniach:
- „Nowy system informacji oświatowej” - 3 osoby;
- „Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych oraz
dostęp do informacji publicznej w placówkach oświatowych” 4 osoby.
Szkolenia merytoryczne pracowników - organizowane przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. J. Piłsudskiego w Łodzi,
Łódzki Dom Kultury.
Szkolenie pracowników administracji z zakresu Systemu
Informacji Oświatowej - najnowsze zmiany, wytyczne
i obowiązujące terminy w roku szkolnym 2018/2019

1. 20 pracowników uczestniczyło w szkoleniu na temat:
„Vademecum dla osób przetwarzających dane”.
2. 1 pracownik uczestniczył w szkoleniu „Vademecum
Inspektora Ochrony Danych”.
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RCS Łódź

3. 1 pracownik uczestniczył w szkoleniu nt.: „Ochrona danych
osobowych dla Administratora Danych Osobowych”.
4. 2 pracowników uczestniczyło w szkoleniu nt.: ”Dziecko
w obliczu zagrożeń XXI wieku”.
5. 1 pracownik kontynuował studia podyplomowe na kierunku
„Oligofrenopedagogika”.

PUP Wieluń,
budżet
jednostki
Powiatowe
Środki
1. 7 pracowników PCPR wzięło udział w 11 szkoleniach
Centrum
Krajowego
podnoszących kompetencje zawodowe.
Pomocy
Funduszu
2. Dyrektor wzięła udział w 3 szkoleniach w ramach
Rodzinie
Szkoleniowego podnoszenia kompetencji.
w Wieluniu
Unii Europejskiej
Środki własne
Dom Pomocy
Środki własne Szkolenia z zakresu: prawa pracy i zmian w nim
Społecznej
wprowadzanych, prowadzenia i rozliczania Zakładowego
w Skrzynnie
Funduszu Świadczeń Socjalnych, wynagrodzeń, podatku Vat,
dokonywania jego korekty oraz rozliczeń w systemie Split
Payment, rodzinnego wywiadu środowiskowego, działalności
ośrodka pomocy społecznej, prowadzenia spraw mieszkańca
DPS, profesjonalnej rekrutacji pracowników, ochrony danych
osobowych RODO, profesjonalnego kierowania zespołem,
z zakresu nowych technik wytwórczych w ramach manualnej
terapii zajęciowej oraz kwalifikacji do eksploatacji urządzeń c.o.
Poradnia
1. Szkolenia dla rad pedagogicznych szkół - uczestniczyło 486
Psychologiczno
nauczycieli.
-Pedagogiczna
Tematyka dotyczyła:
w Wieluniu
- „Ochrona zdrowia psychicznego uczniów - rola szkoły”;
- „Praca z uczniem z ADHD”;
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Budżet bursy

- „Jak pracować z uczniem z autyzmem i z Zespołem
Aspergera?”;
- „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów metoda konstruktywnej konfrontacji”;
- „Jak stymulować rozwój ucznia zdolnego”;
- „Interpretacja opinii PPP i zaleceń postdiagnostycznych”;
- „Jak konstruować IPET dla Wielospecjalistycznej oceny
funkcjonowania ucznia”;
- „Praca z uczniem z deficytem uwagi”;
- „Diagnoza typów uczniów – jak rozpoznawać i jak z nimi
pracować?”;
- „Jak rozwijać umiejętności uczenia się?”;
- „Mediacje, jako metoda rozwiązywanie konfliktów”;
- „Symptomy molestowania dziecka”;
- „Skala ryzyka dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły”;
- „Grupa samodoskonalenia dla pedagogów i psychologów”.
2. Grupa samodoskonalenia/samokształcenia
- pedagogów ze szkół podstawowych i gimnazjów - 14 osób;
- pedagogów ze szkół ponadpodstawowych - 8 osób;
- logopedów - 11 osób;
- dla doradców zawodowych - 8 osób.
1. Doskonalenie warsztatu pracy przez aktywne uczestnictwo
w szkoleniach z zakresu motywowania uczniów do nauki,
wspierania ich w sytuacjach trudnych, konstruowania
pozytywnych relacji interpersonalnych, przeciwdziałania agresji
i przemocy, profilaktyki uzależnień, kształtowania postaw
prospołecznych i prozdrowotnych, współpracy z rodzicami,
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rozwoju kultury osobistej uczniów, strategii i rozwiązywania
konfliktów w szkole oraz sposobów przeciwdziałania
mobbingowi i dyskryminacji
2. W ramach współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu realizowano
kompleksowe wspomaganie placówki „Wspieranie działań
wychowawczych placówki”. Celem projektu była:
- integracja społeczności wychowawców wokół działań
wychowawczych,
- przeciwdziałanie konfliktom i zagrożeniom rozwojowym
poprzez upowszechnianie, problematyki zajęć rozwijających
samoświadomość i odpowiedzialność wychowawców bursy,
- promowanie metod i technik pracy wzbogacających
kompetencje zawodowe nauczyciela (rozmowa integracyjna,
techniki arteterapeutyczne, techniki coachingowe).
Budżet
Podnoszenie kompetencji pracowników, poprzez udział
powiatu
w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, których tematy
dotyczyły m.in.: ochrony danych osobowych, RODO, prawa
budowlanego, gospodarki odpadami, gospodarki leśnej, ochrony
gruntów, prawa pracy, zamówień publicznych, statutu
i organizacji pracy biura rady, zmian w karcie nauczyciela,
ochrony praw konsumentów, problemów budżetowych. Ogółem
wzięto udział w 29 szkoleniach.
Środki własne, Podnoszenie kompetencji pracowników poprzez udział
dofinansowani w licznych, szkoleniach, warsztatach i konferencjach.
a zewnętrzne
Budżet gminy

Pracownicy Urzędu Gminy w Osjakowie i jednostek
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organizacyjnych systematycznie podnoszą swoje kompetencje
i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i kursach
tematycznych oraz podejmując naukę na studiach
podyplomowych.
Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników - 17 szkoleń

Środki własne Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników w trybie
ciągłym
Środki własne Szkolenia na poszczególnych stanowiskach:
- „Podziały i rozgraniczenia nieruchomości w świetle przepisów
prawa”;
- „Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych - komentarz
i analiza”;
- „VAT po zmianach”;
- „Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy o zamówieniach
publicznych”;
-„Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w świetle
prawa”.
Uczestnictwo pracowników w licznych szkoleniach.
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Cel Strategiczny:
II.

Zintegrowana i aktywna społeczność powiatu

Cel Operacyjny:
II.1.
II.1.1.

Wzmacnianie kapitału ludzkiego
Dostosowanie szkolnictwa do
potrzeb rynku pracy

I LO
Budżet szkoły 1. Punkt konsultacyjny w zakresie doradztwa zawodowego im. T.Kościuszki i środki poza- doraźnych porad udziela pedagog szkolny, natomiast raz
w Wieluniu
budżetowe
w miesiącu pełni dyżur w naszej placówce doradca zawodowy
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
2. Organizacja Wieluńskich Targów Edukacyjnych Uczelni
Wyższych i Szkół Policealnych, w których bierze udział m.in. nasza
młodzież. Młodzież wyjeżdża na Dni Otwarte uczelni. Oferta
edukacyjna przygotowywana jest w oparciu o monitoring lokalnego
rynku pracy, można było się z nią zapoznać na Dniu Otwartym
naszej szkoły.
3. Utrzymujemy wysoką jakość kształcenia, wyposażamy szkołę
w nowoczesne środki i materiały dydaktyczne. Wszystkie pracownie
lekcyjne wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu.
Nauczyciele podczas prowadzenia lekcji mogą korzystać także
z rzutników, tabletów, telewizorów oraz tablic interaktywnych.
II LO
1. Otwarcie klasy politechnicznej pod patronatem firmy WIELTON
im. J.Korczaka
S.A. - 03.09.2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy.
w Wieluniu
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodzieży
i kształtując kompetencje kluczowe we współczesnym świecie,
oferujemy uczniom klasy politechnicznej innowację pedagogiczną,
opartą na współpracy liceum i świata biznesu. Jest ona szansą dla
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tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pod okiem takich
partnerów, jak Politechnika Łódzka i firma Wielton.
2. Po raz piąty uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim
Dniu Przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację
Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod Honorowym Patronatem
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W godzinach lekcyjnych młodzież
miała okazję odbyć jednodniową praktykę w wybranym miejscu
pracy. Mogli wówczas zweryfikować swoje wyobrażenia
o wymarzonym zawodzie, a także pozyskać informacje
o wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych
do wykonywania tego zawodu. Istotą projektu jest włączenie
dorosłych wolontariuszy z firm i instytucji w edukację młodych ludzi.
Dzięki zaangażowaniu tych osób uczniowie mogli spędzić w jednym
dniu kilka godzin na konkretnym stanowisku pracy. W tym czasie
zapoznawali się z jego specyfiką i pozyskiwali od wolontariusza
wszelkie praktyczne informacje. Szkoła uzyskała tytuł
Najaktywniejszej Szkoły.
3. W ramach zajęć z przedsiębiorczości uczniowie biorą udział
w zajęciach prowadzonych przez pracowników ZUS-u i Urzędu
Skarbowego w Wieluniu oraz uczestniczą w szkolnej internetowej
grze giełdowej.
4. Udział uczniów klasy politechnicznej w XXXI Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej.
5. Udział uczniów klas dziennikarskich w zajęciach w redakcjach
mediów wieluńskich i łódzkich .
6. Udział uczniów klas biologiczno-chemicznych w zajęciach
w wieluńskim szpitalu.
7. W ramach zajęć godzin wychowawczych realizowane są zajęcia
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ZS nr 1
w Wieluniu

PO WER
EFS,

1.

Budżet,
2.
Środki od firm
3.

4.
5.
6.
7.
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z doradztwa zawodowego.
8. Udział uczniów w zajęciach przygotowujących do egzaminu First
Certificate z języka angielskiego, DELF z języka francuskiego
i Goethe z j. niemieckiego
1. Zajęcia specjalistyczne prowadzące do nabycia nowych
kwalifikacji zawodowych (m.in. wózek widłowy, DGR, operator
bezzałogowego statku - drona, EXCEL, kasa fiskalna, IATA
FINANCE, kuchnia molekularna, kurs barmański i inne).
2. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami - Branżowa Szkoła
I stopnia zajęcia praktyczne (umowa Cech Rzemiosł Różnych) 16 osób.
3. Wyposażenie bazy szkoły pod kątem potrzeb kształcenia zgodnie
z wymogami ryku - zakup i stosowanie specjalistycznego
oprogramowania.
4. Realizacja programu autorskiego w Technikum ekonomicznym finanse i bankowość - innowacja.
5. Realizacja programu autorskiego w Technikum budowalnym obsługa nieruchomości - innowacja.
6. Symulacja firmy logistycznej „Wirtualne Labolatoria” - innowacja.
7. Realizacja staży zawodowych w ramach programu ERASMUS+
(finansowanie PowerVet):
- Malta - 7 uczniów (technik ekonomista, finanse i bankowość) + 2
opiekunów;
- Włochy - 14 uczniów (technik ekonomista, technik żywienia i usług
gastronomicznych + 2 opiekunów;
- Berlin - 10 uczniów (technik budownictwa) + 2 opiekunów;
- Portugalia/Evora - 17 uczniów technik logistyk + 4 opiekunów;
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- Hiszpania - 14 uczniów (technik logistyk, technik architektury
krajobrazu) + 2 opiekunów;
8. Podpisanie umowy o współpracę z firmą BLACHOTRAPEZ Rabka Zdrój.
9. Współpraca z firmą ROYAL-PLANT- zajęcia praktyczne dla
kierunku technik architektury krajobrazu
10. Realizacja staży wakacyjnych w ramach programu PO WER
„Montaż stolarki budowlanej dla uczniów technikum ZS nr 1
w Wieluniu”- 39 uczniów w 11 lokalnych firmach.
11. Realizacja zajęć w ramach innowacji pedagogicznej „Finanse
i bankowość” dla Technikum ekonomicznego w lokalnych firmach
rachunkowych oraz bankach - 62 osoby.
Fundusze
1. Realizacja projektu „Wykwalifikowany absolwent ZS nr 2 im.
unijne, budżet J.Długosza w Wieluniu dla kluczowych specjalizacji regionu”.
powiatu
W ramach projektu obyła się druga część szkoleń dla uczniów
technikum i branżowej szkoły I stopnia zakresu:
1) programowania robota spawalniczego (5 osób),
2) projektowania CAM i CAD (24 osoby),
3) projektowania i montażu układów pneumatycznych
i hydraulicznych (10 osób),
4) obsługi diagnoskopu samochodowego (20 osób),
5) projektowania i montażu instalacji elektrycznych i szaf
sterowniczych (10 osób),
Ponadto odbyły się staże zawodowe u pracodawców (69 osób).
W ramach projektu doposażono pracownie eksploatacji urządzeń
i systemów mechatronicznych, technologii mechanicznej i rysunku
technicznego, elektrotechniki i elektroniki, naprawy pojazdów
samochodowych.
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ZS nr 2
im. J.Długosza
w Wieluniu

Budżet szkoły
Narodowa
Agencja
Programu
Erasmus +

Budżet
sponsora

2. Zawodowe praktyki zagraniczne dla uczniów - program
ERASMUS +, projekt: „Nowoczesna szkoła, kreatywny
pracodawca”
- Technik mechatronik - 2 osoby;
- Technik informatyk - 25 osób;
- Technik cyfrowych procesów graficznych - 7 osób;
- Technik elektryk - 11 osób.
3. Organizacja kursu spawacza dla uczniów III klasy patronackiej
Wielton S.A w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń - 20 osób.

Budżet szkoły 4. Organizacja kursu dla uczniów technikum „Kurs wychowawców
kolonijnych” - 35 osób.
5. Udział młodzieży klas technik obsługi turystycznej w wykładach:
Walory turystyczne Włoch, Walory turystyczne Nepalu oraz „Praca
przewodnika i pilota wycieczek” - przewodnicy biura Rainbow Tours
- 65 osób.
ZS nr 3
Budżet szkoły 1. Bogata oferta szkolnictwa zawodowego:
im. M.Kopernika
- na poziomie Technikum: 3 kierunki technikum (spedytor,
w Wieluniu
handlowiec, teleinformatyk);
- na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia: 13 zawodów (fryzjer,
krawiec, kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, blacharz
samochodowy, elektomechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik, elektryk, stolarz, ślusarz).
Program
2. Złożenie wniosku i uzyskanie pozytywnej akceptacji na kolejny
Operacyjny
projekt praktyk zawodowych dla uczniów. Projekt otrzymał
Wiedza
pozytywną akceptację i był realizowany od 01.09.2017 r. do
Edukacja
30.09.2018 r.
Rozwój
Projekt był w całości sfinansowany ze środków POWER na
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(PO WER)

Narodowa
Agencja,
Komisja
Europejska
w ramach
Programu
Erasmus +

Zespół Szkół
Specjalnych
w Wieluniu,
Burmistrz
Miasta
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zasadach programu Erasmus+ za pośrednictwem FRSE - Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji. Pozyskano 459 830, 84 PLN.
Środki w całości pokryły koszty podróży i zakwaterowania
uczestników, transportu lokalnego, szkoleń przed wyjazdem za
granicę oraz opieki ze strony organizacji goszczącej. Uczestnicy
otrzymali też środki na wyżywienie na miejscu pobytu.
W ramach projektu na praktyki zawodowe udało się łącznie 45 osób
w maju 2018 r. Uczestnikami projektu są uczniowie klas: technik
spedytor, technik handlowiec i technik teleinformatyk.
3. Program: Erasmus + 2018/2019
W ramach projektu przewidziany jest także proces przygotowania
uczniów do odbycia tzw. mobilności zawodowych, na który składać
będzie się m.in. szkolenie kulturowe oraz językowe. Każdy
z uczestników projektu, który odbędzie praktykę zagraniczną,
otrzyma potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci
dokumentów CV Europass, Europass Mobilność oraz Paszport
Językowy. Przyznane dofinansowanie: 324 175,33 PLN
4. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie promocji
kształcenia zawodowego, w szczególności zawodów
poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Kontynuowana jest nadal
bliska współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
w Wieluniu.
1. Nawiązanie współpracy z nowymi pracodawcami - wprowadzenie
praktyk wspomaganych u uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
sprzężeniami.
2. Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym i organizacja
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Wielunia
Zespół Szkół
Specjalnych
w Wieluniu

Starostwo
Powiatowe
w Wieluniu
Zespół Szkół
Specjalnych
w Wieluniu,
szkoły
współpracujące
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Powiatowy
Urząd Pracy
w Wieluniu

Kiermaszu Wielkanocnego - prezentacja prac uczniów klas
Przysposabiających do Pracy.
3. Propagowanie wiedzy o świecie zawodów, w tym zawodów
deficytowych rynku pracy oraz zapoznanie uczniów z bogatą gamą
zawodów w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. Nawiązanie
współpracy z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej,
przeprowadzenie warsztatów nt. Badania zainteresowań
zawodowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim oraz warsztatów dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz sprzężeniami nt. Mowy ciała, pozytywnych
i negatywnych gestów.
4. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności poprzez udział
nauczycieli w doskonaleniu zawodowym, realizacja zadań
pomocowych, wspierających, terapeutycznych na kierunkach:
Logopedia - 1 osoba, Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci
i młodzieży - 1 osoba, Doradztwo zawodowe - 1 osoba,
Surdopedagogika – tyflopedagogika - 1 osoba.
5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy - realizacja projektu
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w
powiecie wieluńskim
6. Powołanie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
7. W ramach współpracy z Państwową Inspekcja Pracy w Łodzi
i realizacją programu „Kultura Bezpieczeństwa” udział w konkursach
BHP Bezpiecznie od startu.
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Specjalny
Budżet
Ośrodek
placówki
SzkolnoWychowawczy
w Gromadzicach
Gmina
Czarnożyły
Partner:
Optima S.C.
Urząd Gminy
Pątnów
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1. Aktywizacja zawodowa uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w zakładach
pracy na terenie powiatu wieluńskiego: Dom Seniora w Wieluniu,
Hotel „Boryna”, Hotel „Oberża Knieja”, Kościół Św., Dom Myśliwski
Koła Łowieckiego „Odyniec” Ostrówek, Zakład Przetwórstwa
Spożywczego „DROS” - 19 osób.
Środki własne Podniesienie jakości edukacji w gminie Czarnożyły
RPO WŁ
Wartość 773 018,75 zł (lata 2017-2018).

RPO WŁ

Dofinansowanie otrzymał wniosek E-Pątnów - lepsza edukacja dla
lepszej przyszłości uczniów i uczennic złożony w ramach RPO WŁ.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania 1 271 237,80 zł.
Całkowita wartość projektu 1 366 927,80 zł. Niniejszy projekt służy
podniesieniu jakości edukacji w gminie.
Działania projektowe skupiają się na 2 grupach beneficjentów uczniach i uczennicach oraz nauczycielach i nauczycielkach ZSS
w Dzietrznikach, Pątnowie i Załęczu Małym oraz na doposażeniu
samych placówek. W toku realizacji projektu ponad 400 uczennic
i uczniów naszych szkół uzyska kompleksowe wsparcie dotyczące
rozwijania kompetencji kluczowych z matematyki, języków obcych,
informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz nabędzie
kompetencje uniwersalne niezbędne na rynku pracy np.
umiejętność pracy w grupie, innowacyjność, kreatywność.
Równocześnie systematycznie prowadzona będzie terapia
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Gmina Biała
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Budżet
gminy,
budżet

uczniów i uczennic z niepełnosprawnością oraz dysfunkcjami
wynikającymi z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
zaburzeń emocjonalnych, zaniedbań środowiskowych,
specyficznych trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych.
Kadra szkół (46K 6M) zostanie objęta doskonaleniem zawodowym
wdrażającym do nowoczesnego, efektywnego nauczania,
z wykorzystaniem metod badawczych i doświadczalnych, narzędzi
TIK oraz dotyczącym pedagogiki specjalnej. Dodatkowo sześciu
nauczycieli/ek w ramach projektu będzie miało sfinansowany koszt
studiów podyplomowych głównie z zakresu pedagogiki specjalnej
i przedsiębiorczości. Wszystkie działania wynikają
z przeprowadzonej diagnozy, a ich rezultaty będą wydłużone
w czasie.
Projekt będzie realizowany dwa lata szkolne. W ramach projektu
zostaną doposażone szkoły w kolejne tablice interaktywne,
kserokopiarki, komputery stacjonarne, laptopy. Środki
przeznaczone w projekcie na ten cel dla 3 placówek oświatowych
to kwota prawie 300 tys. zł. Natomiast za kwotę ponad 100 tys. zł
doposażymy pracownie przyrodnicze w pomoce dydaktyczne.
Ponadto ciekawymi formami w projekcie są obóz językowy z native
speakerami, wyjazdy studyjne m.in. na uczelnię w Opolu ale także
do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i do Planetarium
w Łodzi.
Kontynuacja projektu dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Z Nauką i Pasją
Kreuję Swoją Przyszłość”.
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II.1.2.

Rozwój oferty zajęć
pozalekcyjnych

państwa,
środki unijne
I LO
Budżet szkoły 1. W związku z podpisanymi porozumieniami z Uniwersytetem
im. T.Kościuszki i środki poza- Łódzkim - Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska oraz
w Wieluniu
budżetowe
Wydziałem Nauk Geograficznych, Uniwersytetem Medycznym
w Łodzi, Uniwersytetem Wrocławskim - Wydziałem Prawa,
Administracji i Ekonomii oraz Politechniką Wrocławską i Szkołą
Główną Handlową w Warszawie uczniowie brali udział
w organizowanych przez wymienione uczelnie Festiwalach Nauki
oraz wykładach i zajęciach otwartych - zarówno na uczelniach, jak
również prowadzonych przez pracowników naukowych w naszej
szkole.
2. W ramach współpracy z wieluńskim szpitalem kontynuujemy
program dla uczniów III klas pod nazwą „Medyczny Inkubator”.
W ramach programu uczniowie z klas biologiczno - chemicznych
mają możliwość uczestniczenia w wykładach i zajęciach
warsztatowych oraz w spotkaniach z lekarzami i innym „białym”
personelem.
3. Wycieczka do Genewy. Uczniowie wzięli udział w wykładach
naukowych oraz spotkali się z pracownikami naukowymi
Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie.
4. Spotkanie z Wandą Pogorzelską - kierownikiem zespołu ds.
ochrony przyrody Sieradzkich Parków Krajobrazowych.
Bioróżnorodność, ochrona siedlisk, formy ochrony przyrody, gatunki
zagrożone - takich ważnych zagadnień dotyczyły warsztaty
ekologiczne przygotowane dla uczniów klas maturalnych o profilu
biologiczno - chemicznym.
5. Uczestnictwo w Finale Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Jest
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to ogólnopolski konkurs polegający na inwestowaniu w akcje, ETF-y
i kontrakty terminowe notowane na GPW. Cały proces odbywa się
w oparciu o wirtualne środki i notowania w czasie rzeczywistym.
6. Uczniowie wraz z uczniami z najbardziej prestiżowych szkół
z Polski już po raz kolejny wzięli udział w cyklicznych wykładach,
które odbyły się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego. Wykłady zorganizowała Fundacja The Bridge Edukacja Oknem na Świat. Współpraca jest elementem realizacji
projektu „Młodzi Europejczycy, czyli ja”. Temat przewodni wykładów
to demokracja i cel zrównoważonego rozwoju świata.
7. Wizyta na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
na zaroszenie prof. dr hab. Jana Miodka. Uczestnicząc w wykładzie
wybitnego naukowca młodzież poznała m. in. etymologię nazwy
naszego miasta Wielunia oraz dowiedziała się o pochodzeniu imion:
Barbara i Mikołaj.
8. Klasa 2e udała się na Wydział Filologiczny na Uniwersytecie
Łódzkim. Wykład, w którym uczestniczyli dotyczył głównie
manipulacji językiem. Uczniowie po wstępnej teorii dzięki
odgrywanym scenkom mogli poczuć się oszukiwanymi przez
kolegów w różnych sytuacjach i starali bronić się przed ich atakami.
Kolejnym etapem wizyty były warsztaty dziennikarskie w studiu
radiowym.
Stwarzamy dogodne warunki materialne i dydaktyczne dla pracy
z młodzieżą uzdolnioną w różnych dziedzinach artystycznych, np.
w szkole działa zespół „Tadeusza Nic Nie Rusza” oraz koło
teatralne „TeKa” oraz pozaartystycznych, np. koło krajoznawcze,
Młodzieżowy Zespół Ratowniczy, Koło Krwiodawców, Klub
Tadeusza Wolontariusza, a także koła przedmiotowe poszerzające
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wiedzę zdobytą na lekcjach. Tworzymy programy dla młodzieży
zdolnej. W tym roku mieliśmy 3 olimpijczyków, w tym jeden uczeń
aż z 4 olimpiad.
9. Udział w programach rozwojowych, które wspomagają uczniów
w mobilności zagranicznej, poznawaniu kultur i języków obcych.
II LO
1. Zajęcia pozalekcyjne wyrównujące braki i rozwijające uzdolnienia
im. J.Korczaka
uczniów (koła przedmiotowe np. j. polski, matematyka, historia,
w Wieluniu
biologia, chemia).
2. Zajęcia sportowe dodatkowe przygotowujące młodzież do
uczestnictwa w zawodach sportowych (wg potrzeb) 4 opiekunów,
każdorazowo 12-15 osobowa grupa młodzieży.
3. Zajęcia teatralne - 2 godz. tygodniowo.
4. Zajęcia projektowe w ramach realizacji projektu „Nauka inwestycja w przyszłość” z przedmiotów: matematyka, biologia.
W jego ramach odbywały się także wyjazdy edukacyjne na
warsztaty laboratoryjne na uczelnie wyższe, szkolenia dla
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z zakresu prowadzenia
badań i eksperymentów w edukacji, adaptacja pomieszczenia na
laboratorium chemiczne i utworzenie nowoczesnego laboratorium
chemicznego, wyposażenie pracowni szkolnych do biologii, chemii,
fizyki i geografii oraz narzędzia TIK (zadanie realizowane w latach
2017-2018).
ZS nr 1
EFS,
1. 1. Zajęcia sportowe w ramach Stowarzyszenia SKS Aktywni ZS1.
w Wieluniu
środki
2. 2. Kursy, szkolenia, certyfikaty w ramach projektu „Montaż stolarki
Stowarzyszenie sponsorskie budowlanej”.
SKS Aktywni
3. 3. Kursy szkolenia, certyfikaty w ramach współpracy z firmą
ZS nr 1
Trans.eu Wrocław dla logistyków oraz WSL w Poznaniu - 120 osób.
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Budżet szkoły 1. Dodatkowe zajęcia nieodpłatne dla uczniów:
- Koło Fotograficzne -10 osób;
- Szkolne Koło Filmowe -10 osób;
- Szkolne Koło Grafiki -12 osób;
- Koło wolnego oprogramowania -10 osób;
- Koło programowania mikrokomputerów - Arduino) - 10 osób;
- Koła sportowe: Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, Piłka nożna
dziewcząt i chłopców, Koszykówka dziewcząt i chłopców, Zajęcia
na siłowni, Tenis stołowy, Atletyka terenowa, Taniec - łącznie 120
osób;
- Ferie na sportowo - 40 osób;
- Koło „Światło i Dźwięk” - 8 osób;
- Szkolne Koło Teatralne (organizacja wieczoru poezji oraz
Przeglądu Teatralnego Szkół Ponadgimnazjalnych „Mistrzowie
Wyobraźni”) - 25 osób.
Budżet szkoły 2. Wymiana młodzieży z klubem sportowym Lau- Brechte
oraz środki
z Ochtrup - wizyta studyjna koordynatorów projektu w Niemczech
pozyskane
z fundacji
„PolskoNiemiecka
Wymiany
Młodzieży”
ZS nr 3
Rada
1. Realizacja dodatkowych zajęć teoretycznych i praktycznych dla
im. M.Kopernika Rodziców
uczniów z zakresu :
w Wieluniu
 - Kurs Podstawowy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej;
 - Kurs Pierwszej Pomocy u Osób z Nagłym Zatrzymaniem
ZS nr 2
im. J.Długosza
w Wieluniu
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Szkolny
Związek
Sportowy

Zespół Szkół
Specjalnych
w Wieluniu





PFRON, MSIT

Starostwo
Powiatowe
w Wieluniu
Specjalny
Budżet
Ośrodek Szkolno- jednostki
Wychowawczy
w Gromadzicach
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Krążenia tzw. BLS AED;
- Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego;
- Kurs Bezpieczeństwa Osobistego;
- Kurs samoobrony;
- Kurs wyszkolenia Strzeleckiego;
- Kurs Taktyki i Techniki Interwencji;
- Specjalistyczny obóz szkoleniowy.
2. Organizacja zajęć z uczniem zdolnym:
- zajęcia pozalekcyjne - piłka nożna;
- zajęcia pozalekcyjne - piłka ręczna;
- zajęcia pozalekcyjne - piłka siatkowa;
- zajęcia pozalekcyjne - piłka siatkowa plażowa.
1. Zajęcia pozalekcyjne:
- „Daj mi szansę” - bezpłatne zajęcia dla uczniów z bowlingu;
- „Daj mi szansę” - MATP - program aktywności motorycznej dla
uczniów z najniższymi możliwościami psychofizycznymi.
2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z pływania dla uczniów
i zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych „Słoneczko” w Wieluniu
w ramach projektu MSiT- „Organizacja zajęć sportowych dla osób
niepełnosprawnych”.
3. Zajęcia z PMDKIS w Wieluniu z gry w tenis stołowy na terenie
szkoły.
1. Dogoterapia.
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1. Wprowadzono kolejne nowe oferty zajęć - powstała nowa grupa
wokalna, rozszerzono zajęcia plastyczne.
2. Zapoczątkowana została nowa forma wypoczynku
zorganizowanego w postaci półkolonii, która spotkała się z dużym
zainteresowaniem. W 2018 roku odbyły się dwa tygodniowe
turnusy.
3. W sekcjach sportowych kontynuowana jest współpraca z klubami
sportowymi (MKS, Siatkarz), z gminami Powiatu Wieluńskiego
poprzez prowadzenie zajęć sportowych w gminach
z wykorzystaniem gminnych obiektów sportowych.
4. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - kolonie
letnie w Łebie - 50 osób.
5. Organizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych we współpracy z Oddziałem Jurajskim PTTK
w Wieluniu
Dom Dziecka
Budżet
1. 11 wychowanków uczestniczyło w realizacji programu
im. Św. Urszuli jednostki
plastycznego „Cztery pory roku”.
Ledóchowskiej
2. 5 wychowanków uczestniczyło w realizacji programu „Bezpieczny
w Komornikach
dom”.
3. 7 wychowanków uczestniczyło w realizacji programu „Zajęć
technicznych”.
LZS Komorniki 4. 2 wychowanków uczestniczyło w zajęciach sportowych
(treningach piłki nożnej) LZS Komorniki.
Gmina
Środki własne Wyrównanie szans edukacyjnych:
Czarnożyły
Wojewoda
Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
Łódzki
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna
tablica” – zakup i montaż urządzeń do Szkoły Podstawowej
Powiatowy
Młodzieżowy
Dom Kultury
i Sportu
w Wieluniu
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Budżet
jednostki,
Rada
Rodziców
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Gminne
Centrum Kultury
i Biblioteka
Publiczna
w Konopnicy
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Mokrsku
Zespoły szkół
i przedszkoli
z terenu gm.
Mokrsko

Urząd Gminy
Mokrsko
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Budżet gminy

w Wydrzynie. Wartość: 17 500 zł
Prowadzono zajęcia rozwijające (zajęcia śpiewu, gry na
instrumentach, zajęcia taneczne).

Środki własne 1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych przez świetlice wiejskie oraz
biblioteki publiczne, m.in. zajęcia plastyczne, teatralne, kulinarne,
spotkania okolicznościowe.
Środki własne, 2. Nauka gry w szachy, realizowana przez Sekcję Szachową
Gmina
z Krzyworzeki.
Mokrsko
3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in.
kółka plastyczne, zajęcia artystyczne (np. Roztańczona Szkoła
w Mokrsku), sportowe (np. siatkówka w ramach Akademii
Siatkówki Skry Bełchatów w ZSiP w Mokrsku), przyrodnicze,
matematyczne, literackie, językowe, badawcze, nauki
programowania, komunikacyjne.
WFOŚiGW
4. Realizacja projektu „Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią –
w Łodzi,
program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko”,
środki własne w ramach którego odbyły się pozalekcyjne ekologiczne zajęcia
warsztatowe w świetlicach wiejskich oraz w Ośrodku Działań
Ekologicznych „Źródła” w Łodzi.
Środki własne, 5. Zajęcia sportowe na obiekcie wielofunkcyjnym Orlik w Mokrsku,
Ministerstwo
które prowadzą animatorzy.
Sportu
6. Dofinansowanie w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”.
i Turystyki
poprzez
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Fundację
Rozwoju
Kultury
Fizycznej
Wojewódzkie
Zrzeszenie
LZS, środki
własne
Urząd Gminy
Mokrsko, szkoły
podstawowe
z terenu gm.
Mokrsko
Urząd Gminy
Mokrsko,
Fundacja na
Rzecz Rozwoju
Polskiej Piłki
Nożnej
Gminny
Ośrodek Kultury
w Osjakowie
Gminny
Ośrodek
Kultury
i Sportu,
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7. Realizacja projektu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”, w ramach którego dzieci w godzinach popołudniowych
uczestniczyły w zajęciach na pływalni.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego,
Fundacja na
Rzecz
Rozwoju
Polskiej Piłki
Nożnej

8. Realizacja projektu „Mokrsko II na sportowo”, w ramach którego
m.in. organizowano zajęcia gry w piłkę nożną dla dzieci z terenu
gminy oraz dwa turnieje sportowe. Zajęcia prowadzili członkowie
Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej.

Budżet
jednostki

Zajęcia nauki gry na keyboardzie, nauki gry na gitarze, nauki gry
w szachy.

Środki własne Liczne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży przedszkolnej
i szkolnej. Realizowane systematycznie, zgodnie z planem roku
szkolnego. Kursy tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży, kursy
tańca towarzyskiego dla dorosłych, zajęcia - kąciki plastyczne, kurs
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II.1.3.

Wyrównanie szans
edukacyjnych

Zespół Szkół
karate dla najmłodszych, zajęcia korekcyjne, robotyka, nauka
w Skomlinie
śpiewu.
Szkoły
Środki własne Prowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, kółek
podstawowe
zainteresowań w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach,
i gimnazja
organizowanie spotkań z ciekawymi osobami.
z terenu gm.
Wierzchlas
I LO
Budżet szkoły 1. Nauczyciele przedmiotu organizują dla uczniów potrzebujących
im. T.Kościuszki
pomocy dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.
w Wieluniu
Prowadzimy w szkole punkt konsultacyjny w zakresie doradztwa
zawodowego.
2. Uczniowie, rodzice i nauczyciele korzystają z pomocy
psychologiczno - pedagogicznej pedagoga szkolnego oraz raz
w miesiącu pomocy psychologa w ramach punktu konsultacyjnego.
II LO
1. Opieka pedagogiczno-psychologiczna nad uczniami we
współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Wieluniu
im. J.Korczaka
(poradnictwo, konsultacje, np. punkt konsultacyjny psychologa
w Wieluniu
i doradcy zawodowego)
- opieka dwóch pedagogów szkolnych;
- zajęcia rewalidacyjne - 4 uczniów.
2. Uczniowie uzyskują pomoc w pozyskiwaniu stypendiów
(Fundacja św. Mikołaja) - 1 uczeń dzięki udziałowi II LO
w programie „Solidarna Szkoła Fundacji Świętego Mikołaja”,
Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego - 6 uczniów).
ZS nr 1
---------------- 1. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - praca z uczniem
w Wieluniu
słabym w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole
indywidualnie przez nauczycieli (matematyka, języki obce,
przedmioty zawodowe) - 30 osób.
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ZS nr 2
im. J.Długosza
w Wieluniu

Zespół Szkół
Specjalnych
w Wieluniu

Wieluński Dom
Kultury
w Wieluniu,
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2. Organizacja zajęć wyrównawczych w ramach przygotowań do
egzaminu maturalnego - 45 osób.
Budżet szkoły 1. Opieka pedagogiczno-psychologiczna i konsultacje - 978 porad.
2. Konsultacje - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wieluniu - 10 osób.
3. Organizacja wykładu dla uczniów z prezentacją dotyczącego
programu wspomagającego nauczanie matematyki „Geogebra"
PFRON
1. Włączenie się w realizację zadania pt. „Region Równych Szans
2018”. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze
regionalnym - udział w prowadzonych grupowych i indywidualnych
zajęciach, które miały na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Tygodniowy
pobyt uczniów w Załęczu Wielkim.
2. Kontynuowanie nowoczesnych metod terapii w oparciu
o aparaturę do neurorehabilitacji – biofeedback.
Sponsoring
3. Utworzenie placu rekreacyjno – sportowego. Budowa placu
spełniła funkcję: sportową, edukacyjną i rekreacyjną.
Przygotowanie projektu OSE - teren szkoły nie spełnia jednak
wymogów zawartych w projekcie.
MEN, OSE 4. Nawiązanie współpracy z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną OSE NASK
NASK realizującą program publicznej sieci telekomunikacyjnej,
dającej szkole dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego
Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
5. Realizacja programu zajęć teatralnych dla uczniów z ZSS
w Wieluniu, SOSW w Gromadzicach i WDK w Wieluniu, których
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Zespół Szkół
Specjalnych
w Wieluniu
Zespół Szkół
Specjalnych
w Wieluniu

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
w Wieluniu
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celem było rozwijanie zainteresowań uczniów i nawiązanie
współpracy z innymi szkołami, właściwe odczytywanie emocji
i poprawne komunikowanie się.
6.Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych:
7. Rozwijanie zainteresowań uczniów:
- organizacja i udział w Łódzkim Turnieju Bowlingu Olimpiad
Specjalnych - zasięg wojewódzki;
- organizacja i udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Matematycznej;
- organizacja i udział w Wojewódzkim Konkursie z Języka
Polskiego;
- udział w Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Zduńskiej Woli,
- udział w warsztatach muzycznych gry na bębnach Djembe;
- udział w zajęciach terenowych i zajęciach z Hipoterapii.
8. Włączenie się w Obchody NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI:
- ogólnopolska Akcja kartki dla Powstańca – BohaterON;
- uroczystość zorganizowana w Kościele Św. Barbary połączona
z koncertem Orkiestry Dętej, 100 zabaw dla Niepodległej, Rekord
dla Niepodległej - zbiorowe odśpiewanie Hymnu
1. Diagnoza:
- psychologiczna - 668 uczniów;
- pedagogiczna - 698 uczniów;
- logopedyczna - 351 uczniów;
- związana z wyborem kształcenia i zawodu - 50 uczniów.
2. Badania przesiewowe:
- logopedyczne „Mówię” - 311 uczniów;
- słuchu - 170 dzieci;
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- wzroku - 125 dzieci;
- badania przesiewowe noworodków - 121 dzieci.
3. Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczno -logopedyczne:
- 152 uczniów;
- 1194 rodziców;
- 162 porady dla pracowników instytucji działających na rzecz
dziecka i rodziny.
4. Terapia:
- psychologiczna - 51 uczniów;
- pedagogiczna - 35 uczniów;
- logopedyczna - 154 dzieci;
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 30 dzieci;
- terapia Integracji Sensorycznej SI - 3 dzieci;
- terapia grupowa dla dzieci/uczniów z zaburzeniami zachowania,
z nadpobudliwością i zahamowaniem psychoruchowym oraz
niektórymi zaburzeniami emocjonalnymi (socjoterapia) - 59
uczniów;
- Trening Umiejętności Społecznych - 6 uczniów;
- terapia dla dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną - 23
dzieci;
- EEG Biofeedback - 41 uczniów;
- INPP (Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska) ind - 6
uczniów;
- INPP (Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska) 1 grupa
licząca 5 dzieci;
- zajęcia aktywności twórczej (na terenie przedszkoli) - 50 dzieci;
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Międzyszkolna
Bursa
w Wieluniu

Specjalny
Budżet
Ośrodek
placówki
SzkolnoWychowawczy
w Gromadzicach
Powiatowa
MKiDN
Biblioteka
Powiat
Publiczna
Wieluński
w Wieluniu
Powiatowy
Budżet
Młodzieżowy
jednostki
Dom Kultury
i Sportu
w Wieluniu
Szkoły
Budżet
z terenu gm.
państwa,
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- zajęcia logorytmiki o charakterze profilaktyki logopedycznej (na
terenie przedszkoli) - 36 dzieci;
- terapia wspierająca – 1 osoba;
- terapia rodzin -15 osób.
Diagnoza sytuacji rodzinnej wychowanków i monitoring ich sytuacji
materialnej. Udzielanie wskazówek dla rodziców i wychowanków
będących w trudnej sytuacji materialnej w pozyskiwaniu pomocy
socjalnej. Utrzymywany jest w tym celu systematyczny kontakt
z ośrodkami pomocy społecznej. (współpraca z 14 ośrodkami
pomocy społecznej). 27 wychowanków miało dofinansowane lub
refundowane koszty wyżywienia w placówce.
1. Prowadzenie warsztatów artystycznych „Gromadzice uczą” dla
Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Powiatu Wieluńskiego - 8 osób.
2. Organizacja obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
„ Autyzm pędzlem malowany” - 30 osób.
Systematycznie dokonywany zakup nowości wydawniczych literatury popularno-naukowej oraz literatury pięknej.

Z oferty uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych korzystają dzieci
i młodzież nie tylko z Wielunia ale również z gmin Powiatu
Wieluńskiego. W 7 gminach Powiatu Wieluńskiego realizowane są
zajęcia sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży (Konopnica, Biała,
Wierzchlas, Ostrówek, Skomlin, Wierzchlas, Pątnów).
1. Realizowany program „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” – w ramach którego zakupiono książki do biblioteki
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budżet gminy, szkolnej.
budżety szkół 2. Wyposażenie szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotu fizyka
i chemia.
Gminne
Budżet gminy 3. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, opiekuńcze, sportowe,
Centrum Kultury
artystyczne, teatralne, kulturoznawcze, koła zainteresowań, zajęcia
i Biblioteka
wyrównawcze oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno –
Publiczna
pedagogicznej.
w Konopnicy
4. Warsztaty rękodzielnicze - 1
Szkoły
Wojewódzkie 1. Realizacja projektu powszechnej nauki pływania „Umiem
podstawowe
Zrzeszenie
pływać”, w ramach którego dzieci w godzinach popołudniowych
z terenu gm.
LZS, środki
uczestniczyły w zajęciach na pływalni.
Mokrsko
własne
Zespoły szkół
Środki własne 2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz opieka
i przedszkoli
pedagogiczno-psychologiczna.
z terenu gm.
Realizacja zajęć pozalekcyjnych, mających na celu rozwijanie
Mokrsko
umiejętności uczniów, ale również wyrównywanie ich szans
edukacyjnych.
Konopnica

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Mokrsku

Środki własne 3. Realizacja przez biblioteki i świetlice wiejskie zajęć kulturalnych,
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Zespół Szkoły
Ministerstwo
i Przedszkola
Sportu
w Komornikach i Turystyki
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4. Realizacja programu ,,Szkolny Klub Sportowy” którego celem
jest upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia oraz
zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do rozwoju
ich talentu.
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Zespół Szkoły
i Przedszkola
w Ożarowie
Zespół Szkoły
i Przedszkola
w Ożarowie

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Mokrsku

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej,
Gmina
Mokrsko
Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego,
środki własne
Programu
Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich
- Mikrogranty
w Łódzkiem –
Konkurs 2018
Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Mokrsku,
grupa
nieformalna
„Zaczytani”
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Mokrsku,
Instytut Książki
Gminny
Budżet
Ośrodek Kultury jednostki
w Osjakowie
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5. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w szkołach podstawowych.
6. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach którego
zakupiono książki do bibliotek szkolnych.

7. Realizacja projektu „Polubić czytanie”, w ramach którego dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy Mokrsko zorganizowano m.in.
wiele ciekawych spotkań autorskich, językową grę drużynową,
konkurs ortograficzny, koncert.
8. Realizacja projektu „Poczytalnia”, w ramach którego powstała
dla dzieci czytelnia w formie chatki babci Jagi.

9. Realizacja projektu „Mała książka – wielki człowiek”,
w ramach którego każdy trzylatek, który zgłosił się do biblioteki,
otrzymał wyprawkę czytelniczą.

Zajęcia komputowe oraz nauka języka angielskiego dla osób
powyżej 18 roku życia, zamieszkujących obszary wiejskie.

www.powiat.wielun.pl
Strona | 67

Urząd Gminy
Pątnów

Gmina
Skomlin
Szkoły
podstawowe
i gimnazjum
z terenu gm.
Skomlin
Szkoły
podstawowe
i gimnazja
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RPO WŁ

Projekt „Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów” obejmujący 3
Zespoły Szkół na terenie gminy Pątnów: w Pątnowie, Dzietrznikach
i Załęczu Małym. W ramach projektu realizowane były zajęcia dla
uczniów m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
i języka angielskiego oraz zajęcia pozalekcyjne dla zdolnych
uczniów z matematyki, przyrody czy języka angielskiego, zajęcia
logopedyczne, korekcyjne, praca z uczniem niedostosowanym
społecznie. Ponadto organizowane były zajęcia pozaszkolne
związane z rozwijaniem kompetencji przyrodniczych oraz
komunikacji w języku angielskim, tygodniowe obozy językowe
z native speakerem i zajęcia w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie czy w Planetarium. Stworzono ponadto w szkołach
warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu
i upowszechnienie korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych w wyniku wyposażenia 3 międzyszkolnych
pracowni komputerowych i pracowni przyrodniczej.
Urząd
1. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Klasak Duży
Marszałkowski (grant).
w Łodzi
2. Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Wichernik (grant).
Budżety szkół 3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz opieka
pedagogiczno – psychologiczna.
4. Zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne, liczne projekty edukacyjne.
5. Organizowanie kiermaszy ozdób i produktów wykonanych przez
uczniów ze zbiórką pieniędzy dla chorej koleżanki
Środki własne 1. Prowadzenie zajęć wyrównawczych, zajęć związanych
z doradztwem edukacyjnym i zawodowym, zawodowym.
2. Stypendia socjalne i zasiłki szkolne.
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z terenu gm.
Wierzchlas

II.1.4.

Prowadzenie działań
profilaktycznych
i promocyjnych
w zakresie ochrony zdrowia

3. Pomoc finansowa w postaci dofinansowania do zakupu
podręczników.
4. Aplikowanie o środki RPO na lata 2014-2020 na realizację
projektu edukacyjnego pn. „Sprostać wyzwaniom nowoczesnej
edukacji”
Zajęcia rewadlidacyjno – kompensacyjne dla dzieci
z orzeczeniem.

Szkoły
Gmina Biała
podstawowe
z terenu gm.
Biała
I LO
Budżet szkoły 1. Działania profilaktyczne na terenie szkoły prowadzone są przez
im. T.Kościuszki
wychowawców klas przy współudziale pedagoga szkolnego,
w Wieluniu
pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu
oraz instytucji wspomagających: Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Wieluniu, Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii
„TRATWA”, Komendy Powiatowej Policji. W szkole realizowane są
następujące programy profilaktyczne:
- „Ja i używki” - jak alkohol i narkotyki wpływają na organizm
młodego człowieka;
- „Alkohol kradnie wolność” - program profilaktyczny;
- „Antymanipulacja” - problematyka grup destruktywnych;
- „Podarowane życie” - problematyka transplantologii w Polsce;
- „Anoreksja i bulimia” - zaburzenia odżywiania;
- „Internet” - narzędzie czy sposób na życie;
- „Stres pod kontrolą” - program dla maturzystów;
- „Higiena pracy umysłowej”;
- „Nasze Spotkania” - program psychoedukacyjny;
- „Mity narkotyczne” - warsztaty z przedstawicielami MONARU;
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- „Wpływ nikotyny na organizm młodego człowieka”;
- propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia i mody na „NIE
PALENIE”;
- prowadzenie programów i zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji
prozdrowotnej „Powiedz nie trądzikowi”, „Różowa wstążeczka”,
„Wybierz życie - pierwszy krok” -profilaktyka raka szyjki macicy;
- „Cyberprzemoc” - spotkania z przedstawicielami Komendy
Powiatowej Policji w Wieluniu;
- Uzależnienia behawioralne - pogadanki w klasach.
We wrześniu odbyło się spotkanie profilaktyczne dotyczące
uzależnień z uczniami naszej szkoły (projekcja filmu i spotkanie
z autorem), a w październiku II edycja spotkań profilaktycznych
„Wyrwani z niewoli” prowadzone w ramach współpracy z Komendą
Policji w Wieluniu. Ponadto młodzież uczestniczyła w wykładach
organizowanych w placówce w ramach sympozjum „Raka jądra”
i „Dzień dawcy szpiku”.
2. Zajęcia z pierwszej pomocy organizowane przez Młodzieżowy
Zespół Ratowniczy Grupy SIM PCK. Łącznie w grupie jest 74
przeszkolonych ratowników pierwszej pomocy. Robimy pokazy
ratownicze w okolicznych szkołach podstawowych.
3. Kontynuacja akcji honorowego krwiodawstwa „Młoda krew ratuje
życie”. We wrześniu przeprowadziliśmy akcję pod hasłem „Młoda
krew - bohaterom września 1939”.
W listopadzie w nawiązaniu do obchodów 100lecia odzyskania
niepodległości zorganizowaliśmy akcję „100 dawców na stulecie
niepodległości”, w której wzięło udział 134 dawców.
4. Udział Wolontariuszy z naszej szkoły w VIII Powiatowym Dniu
Walki z Rakiem i Dniu Dawcy Szpiku Kostnego, pomoc przy
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II LO
im. J.Korczaka
w Wieluniu
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organizacji i rejestracji dawców.
5. Udział wolontariuszy w II Niebieskim Marszu dla Autyzmu.
6. Udział w XXVI Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
i zdobycie 5 miejsca w kraju przez naszą uczennicę.
7. Otwarcie w szkole miejsce pod nazwą „ODRA Relax”, w którym
młodzież może się zrelaksować i odpocząć od codziennych stresów
na miękkich pufach.
1. Uzyskanie certyfikatu „Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń”.
2. Stała współpraca z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami,
szkoła realizując różnorodne programy zarówno wychowawcze, jak
i profilaktyczne dla uczniów i ich rodziców, angażuje się w liczne
akcje charytatywne, niosąc pomoc potrzebującym, prowadzi
wolontariat, w który zaangażowanych jest wielu uczniów różnych
klas, aktywnie włącza się w akcje społeczne organizowane w
Wieluniu. Stała współpraca obejmuje następujące stowarzyszenia:
TRATWA, TACY SAMI (organizowane zajęcia integracyjnoadaptacyjne na terenie Ośrodka Rehabilitacyjnego Stowarzyszenia
dla klas pierwszych), organizacje: PCK - „Czerwonokrzyska
Gwiazdka”, Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCPR, DKMS.
Liceum podejmuje także współpracę z Komendą Powiatową Policji
w Wieluniu, Strażą Pożarną, Sądem Rejonowym w Wieluniu (udział
młodzieży w rozprawach dotyczących spraw rodzinnych).
3. Realizacja następujących programów wychowawczych
i profilaktycznych:
- punkt profilaktyczny dla uczniów szkoły prowadzony przez
pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
- zajęcia profilaktyczne: „Cyberprzemoc - handel ludźmi”,
ARS, czyli jak dbać o miłość, „Prawdy i mity o narkotykach
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ZS nr 1
w Wieluniu

ZS nr 2
im. J.Długosza
w Wieluniu
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i dopalaczach” prowadzone przez specjalistów ds. terapii
uzależnień, „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe. Jak się przed nimi
bronić? Jak nie dać się wciągnąć do „paczki”.
4. Udział w akcjach związanych z promocją zdrowia:
- akcja Honorowego Krwiodawstwa - koordynatorem akcji było
Szkolne Koło PCK;
- happening „Nie bądź zielony w sprawie autyzmu, bądź niebieski”.;
- Światowy Dzień bez Papierosa;
- Powiatowy Dzień Dawców Szpiku Kostnego - poszukiwania
dawców szpiku - Współpraca z Fundacją DKMS.
5. Podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących
bezpieczeństwa.
Budżet
1. Kontynuacja działań z 2017 r.
Współpraca z Fundacją DKMS - Dawcy szpiku kostnego.
Środki własne
2. Organizacja spotkania z Fundacją SCCS „Tak dla transplantacji”
z Zabrza - 80 uczniów.
3. Udział w akcji „Młoda krew ratuje życie” - organizacja zbiórki krwi
- 52 litry.
Budżet szkoły 1.Zajęcia z profilaktyki uzależnień narkotykami w klasach drugich
„Przeciw” - 199 osób.
2. Program dla rodziców uczniów klas I „Czerwone sygnały
uzależnień narkotykami” - 63 osoby.
3. Zajęcia z profilaktyki uzależnienia od alkoholu program „Ja
i używki” - 234 osoby.
4. Realizacja zajęć z zakresu przeciwdziałania agresji werbalnej,
niewerbalnej i cyberprzemocy - 759 uczniów i 63 rodziców.
5. Realizacja zajęć Higiena pracy umysłowej - klasy I -234 osoby.
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6. Realizacja programu edukacyjnego o niepełnosprawności „Czy
naprawdę jesteśmy inni?”- 60 osób.
7. Współorganizacja biegu „Pętla Wieluńska” - 40 osób.
Budżet szkoły 8.Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne „Prawdy i mity
i środki ze
o narkotykach” - 119 osób.
Stowarzyszeni 9. Realizacja programu psychoedukacyjnego „Nasze spotkania” a Profilaktyki 24 osoby.
i Terapii
10. Realizacja zajęć z zakresu uzależnienia od grup destruktywnych
„Tratwa”
program „Antymanipulacja” - 30 osób.
Budżet szkoły 11. Program „Stres pod kontrolą” - klasy kończące szkołę - 119
i środki
osób.
z Sanepidu
12. Profilaktyka pierwotnej wady cewy nerwowej 119 osób
13. Profilaktyka raka piersi „Różowa wstążeczka” 30 osób.
14. Program profilaktyczny „ARS – jak dbać o miłość ?” -30 osób.
15. Profilaktyka HIV i AIDS - program „Bez ryzyka” 433 osoby.
Budżet szkoły 16. Udział w akcji „Zostań dawcą” podczas Powiatowego Dnia
i środki
Walki z Rakiem - 6 osób.
z Fundacji
17. Organizacja akcji Rejestracji Dawców Szpiku Kostnego
DKMS
dedykowanej Ryszardowi Proznerowi –zarejestrowano 787
potencjalnych dawców szpiku, pracowało 84 wolontariuszy.
Wojewódzka 18. Organizacja Honorowego Krwiodawstwa na terenie szkoły - w
Stacja
roku 2018 oddano 71,1 litrów krwi ,
Krwiodawstwa 158 krwiodawców .
ZS nr 3
Budżet szkoły 1. Opieka psychologiczno - pedagogiczna.
im. M.Kopernika
2. Realizacja programów profilaktycznych:
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w Wieluniu












Powiatowa
Komenda
Policji
Stowarzyszenie
Profilaktyki
i Terapii
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- Antymanipulacja;
- Prawdy i mity o narkotykach - Stowarzyszenie MONAR;
- Nauczmy się żyć bez ryzyka – profilaktyka AIDS/HIV;
- Nikotyna legalny narkotyk - negatywny wpływ na organizm
młodego człowieka;
- W objęciach sekt;
- Rzuć palenie razem z nami;
- Różowa wstążeczka - profilaktyka raka piersi;
- Już teraz mogę zadbać o zdrowie mojego przyszłego dziecka profilaktyka wad cewy nerwowej;
- Życie pod murem - profilaktyka narkomanii;
- Jesteśmy tolerancyjni - profilaktyka AIDS;
Programem profilaktycznym zostali objęci wszyscy uczniowie
szkoły.
3. Udział i organizacja akcji krwiodawstwa przy współpracy z
Polskim Czerwonym Krzyżem, Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi i Punktem Pobrań w
Wieluniu.
4. Udział w obchodach Powiatowego Dnia Walki z Rakiem
i Dawcy Szpiku.
1. Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Komendy
Powiatowej Policji w Wieluniu na temat bezpieczeństwa
w miejscach publicznych, cyberprzemocy, bezpiecznych wakacji,
ferii.
2. Zajęcia profilaktyczne; ”Zabawy przeciw agresji”, „Przemoc
wobec dziecka”, „Jak radzić sobie ze stresem i agresją”, „Stop
agresji”, „Poszukiwanie szczęścia”, „Wyloguj się do życia”, Zajęcia
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„Tratwa”,
Zespół Szkół
Specjalnych
w Wieluniu

na temat sekstingu.

3. Cykliczne warsztaty i realizacja projektów z profilaktyki
uzależnień: „Spójrz inaczej”, „Stop dopalaczom”, „Trzymaj
formę”, „Ja i używki”, „Jestem OK”, „Trening kontroli złości”,
„Trening zastępowania agresji”.

Poradnia
Psychologiczno
-Pedagogiczna
w Wieluniu,
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Wieluniu
Agencja Rynku
Rolnego
Zespół Szkół
Specjalnych
w Wieluniu
Fundacja
Dotknij
Pomocy
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4. Realizacja programu „ Mleko” - program dla szkół.

5. Udział i współorganizacja Turnieju Charytatywnego „Łączy nas
Piłka”, z którego dochód został przeznaczony na zakup toalet do
szkoły.
6. Realizacja Programu zdrowotnego:
- udział i organizacja Szkolnego Dnia Zdrowia - warsztaty
zdrowego żywienia i aktywności sportowej, udział w projekcie
ogólnopolskim „Niesamowity Świat Higieny Jamy Ustnej”.
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MiejskoGminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Wieluniu,
Zespół Szkół
Specjalnych
w Wieluniu
PFRON,
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Wieluniu
Ministerstwo
Sportu
i Turystyki,

7.Realizacja programów profilaktycznych podczas wyjazdów
Organizacja i udział w wyjeździe na zieloną szkołę do Łeby.
8. Program zajęć usprawniających i poprawiających stan zdrowia,
samopoczucia i rozwój ogólnej sprawności wydolności fizycznej
organizmu realizowany poprzez:
- organizację i udział uczniów w turnusie rehabilitacyjnym.
w Sarbinowie;
- wyjazd na obóz sportowo-rehabilitacyjny do Zakopanego,
- udział w Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad
Specjalnych w dyscyplinach: bowling, bocce, pływanie.
9. Kontynuacja współpracy z WOŚP - udział w projekcie „Ratujemy
i uczymy ratować” - pierwsza pomoc przedmedyczna resuscytacja.
10. Opracowanie i realizacja programów profilaktycznych:
- Cztery pory roku w kuchni;
- Aktywnie wypoczywaj i swoje umiejętności poznawcze rozwijaj;
celem projektów było rozwijanie autonomii uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną, wdrożenie ich do życia
społecznego, a przede wszystkim wyposażenie
w takie umiejętności i wiadomości, które umożliwią im
spostrzeganie siebie jako osoby niezależnej.
11. Współpraca z ZS nr 1 - warsztaty temaTolerancja, wolontariat
podczas imprez sportowych.

Zespół Szkół
Specjalnych
w Wieluniu,
ZS nr 1
w Wieluniu
Specjalny
Środki własne 1. Organizacja tygodnia zdrowia ,,Śniadanie daje moc” we
Ośrodek Szkolnowspółpracy z warsztatami gastronomicznymi przy ZS nr 1
Wychowawczy
w Wieluniu - 50 uczniów.
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w Gromadzicach
Poradnia
Starostwo
Psychologiczno- Powiatowe
Pedagogiczna
w Wieluniu
w Wieluniu
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1. Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce oraz zachowaniu
poprzez: realizowanie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych,
warsztatowych, w których udział wzięło 3697 uczniów ze szkół
z terenu powiatu.
Tematyka:
- „Techniki sprawnego uczenia się”;
- „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu”;
- „Trening kontroli złości”- moduł TZA/ART Goldsteina;
- „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród uczniów
w relacjach rówieśniczych”;
- „Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?”;
- „Rozpoznaję, nazywam i wyrażam swoje uczucia”;
- „Jak radzić sobie ze stresem?”;
- „Zajęcia antystresowe dla maturzystów”;
- „Mediacje - jak wykorzystać w codziennym życiu?”;
- „Reagowanie w sytuacjach trudnych. Integracja grupy”;
- „Nie wstydźmy się mówić o depresji”;
- „Przeciwdziałanie izolacji społecznej - kształtowanie postaw
tolerancji i akceptacji”;
- „Rozwijanie twórczego myślenia”;
- „Świadome rodzicielstwo”;
- „Wartości moralne młodzieży gimnazjalnej”;
- „FreD goes net” - program wczesnej interwencji;
- „Diagnoza zainteresowań zawodowych”;
- „Poznaje siebie, świadomie wybieram”;
- zajęcia aktywności twórczej;
- zajęcia logorytmiki o charakterze profilaktyki logopedycznej;
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- zajęcia dla przedszkolaków przybliżające zawód psychologa i
prace poradni.
2. Wspieranie rodziców w procesie edukacji i wychowania dzieci
poprzez:
- udział w treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców uczestniczyło 46 osób;
udział w szkoleniach o tematyce profilaktyczno- edukacyjnej uczestniczyło 1746 rodziców.
Tematyka:
- „Zjawiska społeczno – psychologiczne występujące u
dzieci i młodzieży związane z korzystaniem z Internetu”;
- „Wpływ gier komputerowych i zachowań ryzykownych na rozwój
dzieci”;
- „Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci”;
- „Cyberprzemoc”;
- „Problemy adaptacyjne w nowym środowisku szkolnym, wiek
dorastania i wynikające stąd zagrożenia”;
- „Przeciwdziałanie mechanizmom nieprawidłowych zachowań
dzieci”;
- „Jak rozpoznać i mądrze wspierać zdolności mojego dziecka?”;
- „Rozpoznawanie ryzyka dysleksji”;
- „Praca domowa - zadanie dla rodzica czy dziecka?”;
- „Jak konstruktywnie chwalić dziecko i wzmacniać jego
samoocenę?”;
- „Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka”;
- „Dzieci potrzebują granic”;
- „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym”;
- „Czerwone sygnały uzależnień”;
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- „Wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy dziecka. Od
karmienia do mówienia”;
- „Profilaktyka zaburzeń mowy”;
- „Profilaktyka logopedyczna trzylatków”;
- „Czy moje dziecko mówi poprawnie?”;
- „Młodzież szkolna w sytuacji wyboru zawodu”.
3. Punkty konsultacyjne na terenie szkół powiatu wieluńskiego - 29
punktów.
4. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - 20
osób.
5. Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych - 20
rodziców.
1. Realizacja zajęć edukacyjnych i pogadanek w zakresie
profilaktyki zdrowia ukierunkowanych na zapobieganie:
- paleniu tytoniu, piciu alkoholu i sięganiu po narkotyki,
- agresywnym zachowaniom wśród wychowanków,
- zjawiskom przemocy, używaniu wulgaryzmów,
- wagarowaniu.
2. Bursa współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi
na rzecz ochrony i promocji zdrowia (Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Wieluniu i Zarządem Rejonowym PCK
w Wieluniu).
3. Udział w XXVII Edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
PCK oraz w XI Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o AIDS
i chorobach przenoszonych drogą płciową oraz w Ogólnopolskiej
Kampanii Społecznej Związanej z obchodami „Światowego Dnia
bez Tytoniu” pod hasłem „Płeć a tytoń”.
4. Spotkania z przedstawicielami Zespołu do spraw Patologii
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NFZ
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i Uzależnień Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu oraz
pogadanki z dzielnicowym.
5. Zajęcia pn. „Internet TAK – Uzależnienie NIE” mające na celu
naukę bezpiecznego korzystania z sieci.
6. Opracowano i wdrożono procedury postępowania w sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia wychowanków.
Środki własne 1. W Oddziale Noworodkowym SP ZOZ w Wieluniu wykonywane
są badania słuchu oraz badania stawów biodrowych.
W roku 2018 przebadano:
751 noworodków - badanie słuchu,
751 noworodków - badanie stawów biodrowych.
ŁOW NFZ
2. W ramach kontraktu z ŁOW NFZ w zakresie Ambulatoryjnej
w Łodzi
Opieki Specjalistycznej, na rok 2018, realizowano w Poradni dla
Kobiet badania cytologiczne
w ramach porad specjalistycznych- przebadano 834 kobiety.
Środki własne 1. Program wykrywania raka szyjki macicy.
NFZ
2. Program wykrywania chorób kardiologicznych.
Środki własne 3. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w ramach którego dla uczniów organizowano zajęcia
pozalekcyjne, pogadanki, konkursy i wycieczki profilaktyczne oraz
dla osób uzależnionych terapie i zabiegi lecznicze.
4. Gminny program przeciwdziałania narkomani w ramach którego
dla uczniów organizowano zajęcia pozalekcyjne, pogadanki,
turnieje, konkursy i wycieczki profilaktyczne.
Budżet
Udział w organizacji badań profilaktycznych – mammografia.
państwa
Środki własne 1. W ramach profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania
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Mokrsko

narkomanii zrealizowano autorskie projekty opracowane przez
kadrę pedagogiczną oraz instruktorów świetlic wiejskich, których
odbiorcami byli uczniowie szkół oraz podopieczni świetlic wiejskich.
Gminna
Program
2. Realizacja projektu „Trzymaj formę”, skierowanego dla osób
Biblioteka
Fundusz
powyżej 30 r.ż., mającego na celu promocję zdrowego i aktywnego
Publiczna
Inicjatyw
trybu życia. Piętnastoosobowa grupa wzięła udział w zajęciach
w Mokrsku,
Obywatelskich (taniec latynoamerykański, zumba, jazda konna), konsultacjach
grupa
– Mikrogranty z dietetykiem oraz w warsztatach kulinarnych. Zorganizowano
nieformalna
w Łódzkiem – ponadto kilkugodzinny maraton zumby.
„Aktywni 30+”
Konkurs 2018
Klub Seniora
Centrum
3. Realizacja projektu „Niezbędnik pierwszej pomocy seniora
w Komornikach, Promocji
ratunkiem dla nas i dla innych”, w ramach którego zakupiono
Świetlica
i Rozwoju
fantom, defibrylator treningowy oraz plansze edukacyjne, a także
Wiejska
Inicjatyw
zorganizowano cykl zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy
w Komornikach, Obywatelskich przedmedycznej dla seniorów i wszystkich zainteresowanych.
Ochotnicza
OPUS w Łodzi Zorganizowano ponadto pokaz pierwszej pomocy dla uczniów
Straż Pożarna
Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie.
w Komornikach
Urząd Gminy
Fundacja
4. Realizacja projektu „Bezpieczni w czasie wolnym”, w ramach
Mokrsko
ORLEN –
którego zorganizowane zostały m.in. zajęcia z udzielania pierwszej
DAR SERCA pomocy przedmedycznej, skierowane do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum z terenu gm. Mokrsko.
Gmina Mokrsko Środki własne 5. Rajd Szlakiem Kolejki Wąskotorowej, którego celem jest
(Gminna
promocja zdrowego i aktywnego trybu życia. Na trasie spotkali się
Biblioteka
rowerzyści, piechurzy, miłośnicy nordic walking. Uczestnicy mogli
Publiczna
wziąć również udział w maratonie zumby oraz zajęciach fitness.
w Mokrsku,
Urząd Gminy
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Mokrsko),
Gmina Wieluń,
Gmina Praszka
Urząd Gminy
Mokrsko
Gminna
Komisja
Rozwiazywania
problemów
Alkoholowych
w Osjakowie

Gminny
Ośrodek Kultury
w Osjakowie
Skomlińskie
Koło
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Środki
zewnętrzne
Budżet
GKRPA

budżet
jednostki

6. Badania mammograficzne skierowane do mieszkanek gminy.
1. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci z programem
terapeutycznym.
2. Organizowanie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień
oraz spektakli teatralnych z elementami profilaktyki dla dzieci
szkolnych i przedszkolnych.
3. Organizowanie warsztatów dla nauczycieli.
4. Zorganizowanie corocznego Festynu Rodzinnego w ramach
programu Postaw na Rodzinę.
5. Dofinansowanie imprez sołeckich w ramach spędzania wolnego
czasu bez alkoholu.
6. Dofinansowanie teleturnieju szachowego.
7. Dofinansowanie działań profilaktycznych organizowanych przez
Komisariat Policji w Wieluniu.
8. Dofinansowanie zawodów sportowych dla młodzieży i dzieci.
9. Dofinansowanie konkursów plastycznych.
10. Zakup materiałów szkoleniowo - warsztatowych dla
wychowawców do szkoły.
11. Realizacja projektu Łódzkie dla Aktywnych Seniorów mającego
na celu działania prozdrowotne i profilaktyczne.

Środki własne, Spotkania lokalnych diabetyków. Uczestnictwo w lokalnych
Polskie
imprezach - promocja badań profilaktycznych.
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Diabetyków

II.1.5.

Budowa społeczeństwa
informacyjnego

Stowarzyszeni
e Diabetyków,
Urząd
Marszałkowski
w Łodzi
Gmina
Środki własne 1. Prowadzenie profilaktyki uzależnień w szkołach poprzez
Wierzchlas,
organizowanie konkursów i wycieczek o tematyce uzależnień,
Szkoły
przeprowadzanie programów profilaktycznych, organizowanie
z terenu gminy
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych
problemem uzależnień.
2. Wsparcie i terapia osób uzależnionych i współuzależnionych
poprzez organizowanie spotkań z rodzinnym konsultantem do
spraw uzależnień oraz spotkań.
3. Pomoc w organizacji bezpłatnych badań wzroku, słuchu oraz
badań mammograficznych.
Gmina Biała
Budżet gminy 1. Kontynuacja programu populacyjno-przesiewowego
wykrywania rodzin z wysoką genetyczną predyspozycją do
rozwoju nowotworów (wykrycie osób z genetyczną predyspozycją
do zachorowania na nowotwory).
2. Powiatowy Dzień Walki z Rakiem (wsparcie akcji bezpłatnych
badań dla mieszkańców powiatu wieluńskiego).
I LO
Budżet szkoły 1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny LIBRUS, z którego
im. T.Kościuszki
korzystają wszyscy nauczyciele, uczniowie i rodzice. W zależności
w Wieluniu
od potrzeb poprawiamy bazę informatyczną. Nauczyciele na
lekcjach korzystają z nowoczesnych metod i narzędzi nauczania.
Wszyscy mają dostęp do Internetu, mogą korzystać także
z rzutników, telewizorów, tabletów oraz tablic interaktywnych.
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ZS nr 1
w Wieluniu
ZS nr 2
im. J.Długosza
w Wieluniu
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2. Projekt „Szkoła w Chmurze Microsoft”. Projekt opiera się na
wykorzystaniu aplikacji i usług dostępnych w planie Office 365
Education przez uczniów i nauczycieli nie tylko w szkole, ale i poza
nią.
Kontynuacja działań z 2017 r. (strona internetowa szkoły, strona
fb/YOUNGFACE TV i podstrony branżowe, konto na NSTAGRAMIE
Budżet szkoły 1. Udział młodzieży w warsztatach prowadzonych na Politechnice
Łódzkiej pt. „Wielki świat gier komputerowych” oraz „Zrozumienie
użytkownika - elementy design thinking w procesie projektowania
interakcji człowiek - komputer” - 50 osób.
2.Organizacja IV Powiatowej Olimpiady Informatycznej - 35 osób.
3.Udział młodzieży w wykładach, które prowadzili:
- dr inż. Michał Karbowańczyk z Instytutu Informatyki Politechniki
Łódzkiej - ”Świat (nie) kończy się na kodzie”;
- dr inż. Mateusz Smoliński - Instytut Informatyki Politechniki
Łódzkiej „Zastosowanie sytemu operacyjnego GNU/Linux” - 120
osób.
Budżet
4.Udział nauczycieli w szkoleniach w ramach projektu
„Wykwalifikowany absolwent ZS nr 2 w Wieluniu, dla kluczowych
specjalizacji regionu” - „Programowanie i obsługa robota
spawalniczego PANASONIC Robot” - 3 nauczycieli, „Komputerowe
wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM” - 2
nauczycieli, „Projektowania instalacji elektrycznych i szaf
sterowniczych” - 2 nauczycieli, Program „Fluid Sim” - 2 nauczycieli,
„Obsługa diagnoskopu samochodowego firmy BOSCH” - 2
nauczycieli.
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Środki
z budżetu
szkoły, środki
partnera
Zespół Szkół
Specjalnych
w Wieluniu

Powiatowa
Biblioteka
Publiczna
w Wieluniu
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5.Unowocześnienie infrastruktury komputerowej - zakup
komputerów, laptopów i i-padów do celów dydaktycznych oraz
specjalistycznego oprogramowania.
6. Udział w projekcie IT-szkoła - we współpracy
z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki - 110 osób.

1. Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Kod do
przyszłości.

2. Prowadzenie zajęć z kodowania w ramach zajęć
rozwijających zainteresowania uczniów, przeprowadzenie
warsztatów w PMDKiS w Wieluniu oraz Szkolnego Dnia
Programisty z udziałem doktora nauk
humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowcy
akademickiego, doradcy metodycznego,
popularyzatora stosowania nowych technologii w edukacji.
Powiat
Wieluński

1. Zautomatyzowane wszystkie procesy biblioteczne.
2. Dostęp do katalogu biblioteki on-line (możliwość zdalnego
przeglądania zasobów biblioteki).
3. Zorganizowanie katalogu rozproszonego powiatu wieluńskiego
on-line (możliwość zdalnego przeglądania zasobów wszystkich
bibliotek publicznych powiatu wieluńskiego - oprócz biblioteki
z gminy Mokrsko).
4. Usługi biblioteczne świadczone drogą on-line (zdalny zapis do
biblioteki, rezerwacje, zamawianie, prolongata książek).
5. Informacja przekazywana za pomocą strony www, fanpage,
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Urząd Gminy
Mokrsko

Gmina
Osjaków

EFRR (Polska
Cyfrowa),
budżet
Państwa,
środki własne
Budżet gminy,
RPO WŁ na
lata 20142020

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
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poczty e-mail na temat działań biblioteki, spotkań, zakupów nowości
wydawniczych, e-mailowe przypomnienia o zwrocie materiałów
bibliotecznych, informowanie o oczekujących, zamówionych
materiałach.
Okres trwałości projektu „eMokrsko – STOP wykluczeniu
cyfrowemu”, mającego na celu dostarczenie do gospodarstw
domowych oraz do instytucji na terenie gminy (szkoły, biblioteki)
komputerów wraz z dostępem do Internetu. Szkolenia dla
mieszkańców.
1. Zrealizowany został projekt pn. „E-administracja Gminy
Osjaków”. Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystania
narzędzi e-administracji w UG w Osjakowie oraz zwiększenie
wykorzystania e-usług publicznych przez mieszkańców Gminy
poprzez zakup, instalację i wdrożenie nowoczesnych narzędzi
informatycznych do obsługi interesariuszy. Projekt realizowany
w latach 2016-2018. Projekt zrealizowany. Dostępna usługa założenie profilu zaufanego.
2. Gmina Osjaków rozpoczęła realizacje projektu grantowego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje
społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu
grantowego pn. "E-aktywni mieszkańcy województwa kujawskopomorskiego i łódzkiego". Osoby powyżej 25 roku życia będą
mogły wziąć udział w jednym z siedmiu darmowych modułów
szkoleniowych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje
finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach
społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog),
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Rolnik w sieci, Kultura w sieci. Uczestnicy szkoleń nabędą
umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania
problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach
projektu zostanie przeszkolonych 267 osób oraz zostanie
zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia
szkoleń tj. 12 laptopów. Po realizacji projektu sprzęt komputerowy
zostanie przekazany do szkoły. Okres realizacji projektu
01.09.2018 r. do dnia 31.07.2019 r.
II.2.
II.2.1.

Budowanie kapitału społecznego
Wzmacnianie współpracy
samorządu z sektorem
pozarządowym

II LO
im. J.Korczaka
w Wieluniu

Powiatowa
Biblioteka
Publiczna
w Wieluniu
ZS nr 1
w Wieluniu
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Współpraca z Fundacją na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego,
Fundacją św. Mikołaja, PCK, PKPS, Fundacją DKMS,
Stowarzyszeniem TRATWA, Stowarzyszeniem WIOSNA,
Stowarzyszeniem TACY SAMI, klubami sportowymi: MKS Wieluń,
WKS Wieluń, Fundacją Mariusza Wlazłego, Fundacją Forum
Dialogu Między Narodami, Fundacją MIFGASH I JCC.
Pozyskanie środków finansowych na działania kulturalne z Fundacji
PZU, realizacja projektu „By pachniało wiosną i poezją” (kwota
pozyskana: 35.966 zł).
Środki
1. 1. Funkcjonowanie Stowarzyszenia działającego na rzecz szkoły:
sponsorskie SKS Aktywni ZS1.
2. 2. Współpraca z fundacją na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
oraz Fundacją Edukacji Przedsiębiorczości.
3. 3. Współpraca z Fundacją „Dotknij pomocy” .
4. 4. Współpraca ze stowarzyszeniem OPUS oraz Fundacją Inicjatyw
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Dom Dziecka
im. Św. Urszuli
Ledóchowskiej
w Komornikach
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Wieluniu

Gmina
Czarnożyły
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Obywatelskich - organizacja spotkań w szkole dla środowiska
lokalnego działaczy stowarzyszeń, LGD.
5. 5. Współpraca ze Stowarzyszeniem Diabetyków o/Wieluń.
Całoroczna współpraca placówki ze Stowarzyszeniami:
- „Janko Muzykant”;
- „Mieć Nadzieję”;

Budżet
jednostki
Budżet
organizacji
pozarządowych
Środki
1. W ramach wsparcia realizacji zadań zlecanych przez Powiat
PFRON
Wieluński do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowym
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zawarto 4 umowy z organizacjami na
organizowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprez
kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach, w których udział wzięło 150 osób
z niepełnosprawnością.
2. W ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych zawarto 1 umowę z organizacją
pozarządową na zorganizowanie spotkania integracyjnego,
w którym udział wzięło 57 osób z niepełnosprawnością.
Budżet gminy 1. Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, w tym
młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej
juniorów i seniorów w rozgrywkach" przez MLKS w ramach
powierzenia w wyniku konkursu.
Budżet
2. Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie
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państwa

Urząd Gminy
Mokrsko

Urząd Gminy
Mokrsko

Gminna
Biblioteka
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Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie” przez
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
w Strobinie w ramach powierzenia w wyniku konkursu.
Środki własne 1. Kontynuacja przedsięwzięć podjętych w ramach projektu
„Modelowo w Mokrsku - zwiększenie zakresu i poprawa jakości
mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji
pozarządowych w gminie Mokrsko”, takich jak działalność Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych, poszerzenie wachlarza
form konsultacji społecznych. Opracowanie rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć i organizacja wydarzeń
(np. Święto Sportu, obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości).
3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania
i upowszechnienia kultury fizycznej. Dofinansowanie 8 projektów.
4. Wsparcie finansowe działalności organizacji. Pomoc
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność organizacji.
Koordynacja projektów realizowanych przez organizacje.
Nieodpłatne udostępnianie organizacjom pozarządowym budynków
komunalnych.
Centrum
5. Organizacja spotkań doradczych dla organizacji pozarządowych
Promocji
w ramach projektu „OWES – wsparcie rozwoju ES 2018-2020”.
i Rozwoju
Inicjatyw
Obywatelskich
OPUS w Łodzi
Centrum
6. Rejestracja nowej organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie
Promocji
Książka oraz Kawa, działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej
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Publiczna
w Mokrsku

i Rozwoju
w Mokrsku.
Inicjatyw
Obywatelskich
OPUS w Łodzi
Gmina Osjaków Budżet gminy 1. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego (zlecanie
zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej).
2. Stała współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie
gminy.
Urząd Gminy
Środki własne 1. Pomoc lokalnym stowarzyszeniom w przygotowaniu oraz
Pątnów
rozliczeniu wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 w ramach Projektu Grantowego, poprzez Lokalną Grupę
Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Wnioski dotyczyły:
przebudowy aneksu kuchennego w świetlicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pątnowie, zagospodarowania przestrzeni publicznej
poprzez usytuowanie obiektów z infrastrukturą sportowo rekreacyjną: siłowni napowietrznej z zestawem zabawowym
w m. Kałuże oraz altany w m. Kluski, doposażenia stowarzyszenia
w element stroju ludowego - buty sceniczne damskie i męskie,
zagospodarowania przestrzeni publicznej przy budynku OSP
Popowice - ścieżka rekreacyjna wraz z wyposażeniem świetlicy
wiejskiej.
2. Dotacje celowe dla OSP Pątnów na zakup pojazdu ratowniczogaśniczego.
3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
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Urząd Gminy
Skomlin,
GOKiS,

II.2.2.

Integracja działań
prospołecznych
w zakresie kultury
i budowania społeczeństwa
obywatelskiego

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
1. Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi,
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej, Skomlińskie Koło
Diabetyków, KGW Wróblew, OSP oraz Lokalną Grupą działania
Ziemia Wieluńsko-Sieradzka. Na bieżąco w miarę potrzeby.
2. Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Skomlin i Wichernik.
Środki własne 1. Stała współpraca ze stowarzyszeniami z terenu gm. Wierzchlas.
2. Wsparcie finansowe stowarzyszeń.
Urząd
Wojewódzki
w Łodzi,
środki własne

Gmina
Wierzchlas,
stowarzyszenia
Urząd Gminy
Budżet gminy Podpisanie 4 umów na realizację zadań przez organizacje
Biała
pozarządowe.
I LO
Budżet szkoły 1. Udział w akcji „Grosik dla serca”.
im. T.Kościuszki
2. Licytacja serduszka z WOŚP.
w Wieluniu
3. Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Skrzynnie oraz
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach, w ramach
współpracy odbywają się koncerty oraz występy artystyczne dla
pensjonariuszy.
4. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Wieruszowie,
organizacja akcję „Paka dla bezdomni aka”.
5. Młodzież bierze udział w akcjach PCK „Wyprawka dla żaka”,
„Czerwonokrzyska gwiazdka”, „Wielkanoc z PCK”.
II LO
1. Organizacja trzeciej edycji tanecznej imprezy integracyjnej
im. J.Korczaka
„Tanecznym pociągiem przez świat” dla uczniów trzecich klas
w Wieluniu
wieluńskich szkół podstawowych.
2. Zorganizowanie przez wolontariuszy ze Szkolnego Koła PCK
imprez z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla 120 dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych z terenu z prowadzeniem części artystycznej.
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ZS nr 1
w Wieluniu

ZS nr 2
im. J.Długosza
w Wieluniu

Rada
1.
Rodziców 2.
ZS nr 1
3.
4.
Budżet

Budżet szkoły,
środki Rady
Rodziców,
budżet
powiatu
ZS nr 3
im. M.Kopernika
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3. Udział społeczności szkolnej w akcji Szlachetna Paczka.
4. Udział uczniów w WOŚP.
5. Udział społeczności szkolnej w głosowaniu na lokalne projekty w
budżecie obywatelskim.
1. Funkcjonowanie zespołu muzycznego „Krótkie spięcie”.
2. Współorganizacja finału Szlachetnej Paczki, akcje charytatywne
wspólnie z Fundacją Dotknij Pomocy - akcja Dla Karoliny.
3. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.
4. Udział w akcjach społecznych.
1. Współorganizacja Międzypokoleniowego Teatru „wpół do
czwartej” przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej - 35 osób.
2. Współpraca ze Związkiem Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych - udział uczniów szkoły w poczcie sztandarowym
związku i uczestnictwo w różnych uroczystościach patriotycznych
i religijnych.
3. Organizacja Wieczoru Poezji dla uczniów, rodziców
i społeczności lokalnej „Życie nie stawia pytań, życie po prostu jest”
poświęconego twórczości A. Osieckiej.
4. Organizacja Wieczoru Poezji dla uczniów, rodziców,
społeczności lokalnej „Ta , co nie zginęła”.
5.Organizacja Przeglądu Teatralnego Szkół Ponadgimnazjalnych
„Mistrzowie Wyobraźni” we współpracy z Wieluńskim Domem
Kultury, nagrodą dla uczestników był wyjazd do Teatru im. S.
Jaracza w Łodzi na spektakl pt. „Plac Bohaterów”.
1. Uczestnictwo w organizowanych na terenie powiatu konkursach,
wystawach, odczytach (kształtowanie zainteresowań czytelniczych,
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umożliwianie zainteresowanym uczniom udziału w pozaszkolnych
spotkaniach z literaturą) i innych wydarzeniach prowadzonych
przez następujących partnerów: Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Muzeum Ziemi
Wieluńskiej, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu,
Wieluński Dom Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Wielunia, Klub
Historyczny.
2. Akcja DKMS , „Daj włos”, krwiodawstwo, Szlachetna paczka,
Pomoc dla Domu Samotnej Matki w Turowie, działalność
charytatywna - zbiórka nakrętek.
3. Włączenie w VII edycję akcji „Narodowe czytanie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
4. Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez
lokalne instytucje kultury i inne placówki oświatowe np.:
- „Józef Piłsudski - życie i działalność 1867-1935” – MiGBP;
- konkurs piosenki patriotycznej PMDKiS w Wieluniu;
- „Polskie drogi do niepodległości”;
- „Józef Piłsudski. Życie, śmierć i kult” MZW - udział w konkursie
i zwiedzanie wystawy.
5. Udział w II Wieluńskich Dniach Kultury Żydowskiej.
6. Akcja „Kartka dla powstańca”.
7. Udział w Powiatowym Konkursie Ortograficzny „O Złote Pióro
Starosty Wieluńskiego”, wysłuchanie wykładu dr. A. Rychlika „ Co
wiadomo, czego nie wiadomo o hymnie polskim”.
8. Udział w wykładach organizowanych przez Klub Historyczny im.
Grota- Roweckiego.
9. Zorganizowanie spotkanie czytelniczego z tłumaczką książki
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„Face Paint. Historia makijażu” panią Beatą Zandman.
10. Udział w spotkaniu autorskim z Andrzejem Philipiukiem
zorganizowanym przez MiGBP.
11. Zgłoszono szkołę do akcji „BohaterON w Twojej szkole”
i przeprowadzono w związku z tym następujące działania:
- zorganizowano w 8 klasach pokaz filmów dokumentalnych
o Powstaniu Warszawskim z dyskusją;
- przygotowano w 6 klasach koncert pieśni powstańczych będących
wstępem do spotkań z Panią Burchacińską, opowiadającą o bracie
- powstańcu i Panem Bergerem, którego ojciec Juliusz Berger
zamówił u Krystyny Krahelskiej piosenkę „Hej chłopcy, bagnet na
broń” i który uczestniczył w jej prawykonaniu w mieszkaniu ojca;
- zorganizowano spotkanie z Panią Zofią Burchacińską, która
opowiedziała uczniom o swoim bracie - Andrzeju Błeszyńskim,
żołnierzu AK i innych wielunianach walczących w Powstaniu
Warszawskim.
12. Odnaleziono grób Andrzeja Błeszyńskiego na Powązkach
Wojskowych i objęto go opieką.
13. Nagrano wywiad z Panią Burchacińską na temat Powstania
Warszawskiego z punktu widzenia siostry powstańca, który walczył
w zgrupowaniu „Kryska” na Górnym Czerniakowie, był ciężko ranny
i 3.09.1944 r. na ulicy Szarej zmarł w wyniku odniesionych ran.
Upublicznienie wywiadu na szkolnym FanPage.
14. Zorganizowano spotkanie młodzieży z Panem Markiem
Bergerem, który opowiedział o swoim ojcu Juliuszu, aktorze,
reżyserze, wychowanku Juliusza Osterwy, twórcy pułku „Baszta”,
żołnierzu armii podziemnej, dowódcy kompanii „Orzeł”,
odznaczonym Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Spotkaniu
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towarzyszyła wystawa dokumentów i książek prezentujących
sylwetkę oraz działalność Pana Juliusza Bergera.
15. Nagrano wywiad z Panem Markiem Bergerem na temat
związków ojca z Polskim Państwem Podziemnym i wykorzystywano
go podczas lekcji jako pomoc dydaktyczną.
16. Przygotowano w bibliotece wystawę tematyczną „Pamiętamy”
i udostępniono ją nie tylko uczniom szkoły, ale także mieszkańcom
sąsiadujących z naszą szkołą osiedli.
17. Zaproszono Klub Seniora Osiedla Armii Krajowej na wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych.
18. Zorganizowano w Warszawie spotkanie i przeprowadzono
wywiad z panem Jerzym Substykiem, powstańcem warszawskim,
kuratorem wystawy Związku Powstańców Warszawskich,
pozyskano książki o powstaniu do szkolnej biblioteki.
19. Zorganizowano dla uczniów spacer „Śladami powstańczej
Warszawy”.
20. Przygotowano fotorelację „Warszawa miasto wolności”.
21. Przeprowadzono debaty na temat Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka
22. Włączono szkołę do akcji:
-„Rekord dla Niepodległej”,
-„Żonkile”
-#WE REMEMBER upamiętniającej Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Ofiarach Holocausu, Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych (projekcja filmu „Wyklęty” i dyskusja).
23. Zorganizowano spotkanie z Szefem Wydziału Rekrutacji
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu dot. możliwości jakie
dają ochotnicze formy służby wojskowej (Wojska Obrony
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Powiatowy
Młodzieżowy
Dom Kultury
i Sportu
w Wieluniu
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Terytorialnej, uczelnie wojskowe, służba przygotowawcza).
24. Nauka zasad pierwszej pomocy w ZS nr 1 w Wieluniu nauczycielami nasi uczniowie
25. Zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Muzeum Zamkowego
w Pszczynie i Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau
w Oświęcimiu.
26. Udział w „Grze Miejskiej z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości” PMDKi S.
27. Udział w Miedzyszkolnym Przeglądzie Artystycznym
„Mistrzowie Wyobraźni” w ramach Światowych Dni Teatru.
28. Uczestnictwo - w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w spotkaniu zorganizowanym z przedstawicielami Młodzieżowego
Centrum Kariery oraz Agencji Zatrudnienia Covebo. W trakcie zajęć
młodzież dowiedziała się: jaki jest zakres działalności i zadań OHP,
jak korzystać z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wziąć
udział w przeznaczonych dla młodzieży kursach i projektach oraz
gdzie szukać informacji na ich temat.
29. Zorganizowanie wolontariatu w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Wieluniu.
30. Pomoc w zorganizowaniu wigilii w ZSS w Wieluniu.
Działający przy PMDKiS Sejmik Młodzieży Powiatu Wieluńskiego
zorganizował taneczną imprezę integracyjną dla uczniów II klas
szkół podstawowych z Wielunia pn. „Tanecznym pociągiem przez
świat”, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych drugą edycję „Gry
miejskiej”. Młodzież Sejmiku z okazji 100-lecia Odzyskania przez
Polskę Niepodległości uczestniczyła w różnych uroczystościach
oraz przeprowadzała i nagrywała wywiady z mieszkańcami Powiatu
Wieluńskiego dotyczące niepodległości Polski. Zmontowany film
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z wywiadami został zaprezentowany podczas Koncertu Galowego
w wieluńskim kinie „Syrena”.
Młodzież działająca w Sejmiku nagrywała również wywiady
z żyjącymi świadkami wybuchu II wojny światowej, które mogą
zostać zaprezentowane w okresie obchodów 80-lecia wybuchu
II wojny światowej.
Międzyszkolna
1. Systematyczna współpraca z Zarządem Rejonowym PCK
Bursa
w Wieluniu. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych
w Wieluniu
przez PCK:
- „Wyprawka dla Żaka” – celem akcji jest pozyskanie funduszy
i artkułów szkolnych na przygotowanie wyprawek dla dzieci
najbiedniejszych,
- „Gorączka Złota” – pozyskanie funduszy na zorganizowanie
letniego wypoczynku dla dzieci,
2. Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna, pod
patronatem którego wychowankowie i wychowawca bursy, jako
woluntariusze wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna
Paczka.
Gmina
Środki własne Program współpracy Gminy Czarnożyły z organizacjami
Czarnożyły
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok, w ramach współpracy Gmina
Czarnożyły prowadzi konsultacje z organizacjami działającymi na
terenie gminy dotyczące zakresu ich działania, oraz nieodpłatnie
udostępnia obiekty komunalne, zleca realizację zadań publicznych
z zakresu priorytetowych zadań określonych w programie.
Gminne
Budżet gminy 1. Koncerty, recitale - 5
Centrum Kultury
2. Festiwale, konkursy - 3
i Biblioteka
3. Spotkania z czytelnikami - 6
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Publiczna
w Konopnicy
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Mokrsku

Środki własne,
Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Środki własne

Świetlica
Centrum
Wiejska
Promocji
w Komornikach i Rozwoju
Inicjatyw
Obywatelskich
OPUS w Łodzi
Stowarzyszenie Centrum
Koło Gospodyń Promocji
Wiejskich
i Rozwoju
w Mokrsku
Inicjatyw
Obywatelskich
OPUS w Łodzi
Fundacja
Muzeum
Młodzi
Sztuki w Łodzi
Propagują
Sztukę, Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Mokrsku,
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1. XII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Ożarowie, podczas
którego prezentowały się amatorskie zespoły teatralne z terenu
czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz
wielkopolskiego. Wystąpił ponadto Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy
z Ożarowa.
2. X Gminny Przegląd Kolęd w Ożarowie, podczas którego wystąpili
miejscowi artyści, zespoły ludowe, uczniowie szkół.
3. Senioralia Gminy Mokrsko, podczas których dla członkiń klubów
seniora i kół gospodyń wiejskich zorganizowano warsztaty
kulinarne. Podczas spotkania integracyjnego wystąpił „Twój Teatr.
Teatr Dorosłych z Praszki”.

4. Realizacja projektu „Seniorzy, Katarzyna i Andrzej”, który
zakładał organizację biesiady ostatkowej oraz aktywizację seniorów
z ternu gminy Mokrsko.

5. Realizacja projektu „Międzykulturowy rytm”, w ramach którego
zorganizowano warsztaty gry na djembe, warsztaty kulinarne
(przygotowanie potraw regionalnych oraz potraw wywodzących się
z Afryki), piknik dla wszystkich zainteresowanych połączony
z prezentacją efektów warsztatów.
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Stowarzyszenie
Koło Gospodyń
Wiejskich
w Mokrsku,
Klub
Pasjonatów
Historii Wsi
Mokrsko
Gmina
Środki własne
Mokrsko(Gminn
a Biblioteka
Publiczna
w Mokrsku,
Urząd Gminy
Mokrsko),
Gmina Wieluń,
Gmina Praszka
Urząd Gminy
Wojewódzki
Mokrsko
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
w Łodzi,
środki własne
Klub Seniora
Środki własne
w Słupsku,
Gminny
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6. Rajd Szlakiem Kolejki Wąskotorowej, którego celem jest
promocja zdrowego i aktywnego trybu życia. Na trasie spotkali się
rowerzyści, piechurzy, miłośnicy nordic walking. Uczestnicy mogli
wziąć również udział w maratonie zumby oraz zajęciach fitness.

7. Realizacja projektu „Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią –
program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko”,
w ramach którego m.in. ogłoszono konkursy skierowane do
wszystkich mieszkańców oraz zorganizowano pokaz mody
ekologicznej „Eko-wybieg”, w którym wzięli udział uczestnicy
indywidualni oraz grupy, dzieci, młodzież oraz dorośli.

8. Bal Seniora w Słupsku, podczas którego seniorzy mogą się
spotkać i wspólnie spędzić czas. Gościnnie wystąpili podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku.

www.powiat.wielun.pl
Strona | 99

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Mokrsku
Urząd Gminy
Mokrsko

Fundacja
9. Realizacja projektu „Monitoring działań jednostek administracji
„Słyszę serce” samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw
osób z niepełnosprawnościami”, w ramach którego dokonano m.in.
monitoringu obiektów pod kątem udziału osób niepełnosprawnych
w wydarzeniach kulturalno-społecznych.
Urząd Gminy
Środki własne 10. Organizacja Święta Sportu w Mokrsku, podczas którego
Mokrsko,
wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli wziąć udział
Stowarzyszenie
w rywalizacji sportowej. W ramach wydarzenia zorganizowano m.in.
Społecznonocny turniej streetballa.
Kulturalne
Gminy Mokrsko
Urząd Gminy
Środki własne, 11. Organizacja dwudniowych obchodów stulecia odzyskania przez
Mokrsko, Klub Urząd
Polskę niepodległości, w ramach których zorganizowano Przegląd
Pasjonatów
Marszałkowski Pieśni Patriotycznych i Tańca Narodowego oraz oficjalne
Historii Wsi
Województwa uroczystości, na których przypomniano również rodzinę
Mokrsko
Łódzkiego,
Kożuchowskich – dawnych właścicieli Mokrska.
LGD „Ziemia 12. Obchody patriotycznych świąt majowych i listopadowych.
WieluńskoSieradzka”
Zespoły szkół
Środki własne 13. Organizacja festynów rodzinnych, pikników, obchodów świąt
i przedszkoli na
i ognisk patriotycznych, rajdów rowerowych, jasełek, skierowanych
terenie gminy
do wszystkich mieszkańców.
Mokrsko
14. Organizacja przez Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece
spektaklu teatralnego „Współczesny Kopciuszek”, przygotowanego
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Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Mokrsku,
świetlice
wiejskie, sekcja
szachowa,
zespoły ludowe,
koła gospodyń
wiejskich,
orkiestry dęte,
organizacje
pozarządowe,
sołectwa
Środowiskowy
Dom
Samopomocy
w Mokrsku
Kluby sportowe
na terenie
gminy Mokrsko

Ochotnicze
straże pożarne
na terenie
gminy Mokrsko

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

przez rodziców.
Środki własne 15. Organizacja zajęć, spotkań tematycznych, spotkań autorskich,
wieczorów poezji, przeglądów talentów, imprez związanych
z kultywacją tradycji i uroczystościami cyklicznymi m.in. Przegląd
Twórczości Własnej, Wakacyjny Teatr Cieni, zajęcia zumby,
Mikołajkowy Turniej Szachowy.

Środki własne 16. Imprezy cykliczne dla uczestników ośrodka i społeczności
lokalnej, np. bal walentynkowy, bal andrzejkowy, spotkanie
wielkanocne, spotkanie opłatkowe.
Środki własne, 17. Działalność klubów sportowych, rozgrywki w piłkę nożną,
Gmina
koszykówkę, imprezy rekreacyjne.
Mokrsko
18. Realizacja 8 projektów w ramach otwartego konkursu ofert
Wójta Gminy Mokrsko na realizację zadania w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.
Środki własne 19. Zawody sportowo-pożarnicze skierowane do członków
jednostek oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych.
20. Turniej wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia dla
dzieci i młodzieży połączone z pokazem wozu strażackiego oraz
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Urząd Gminy
Mokrsko

Centrum
Promocji
i Rozwoju
Inicjatyw
Obywatelskich
OPUS w Łodzi
Środki własne
Gminny
Budżet
Ośrodek Kultury jednostki
w Osjakowie

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Pątnowie
Gmina
Wierzchlas,
stowarzyszenia,
placówki
oświatowe
GOKiS,
Stowarzyszenie
Miłośników
Ziemi
Skomlińskiej
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sprzętu, m.in. w Ożarowie i w Chotowie.
21. Organizacja spotkań doradczych dla organizacji
pozarządowych w ramach projektu „OWES – wsparcie rozwoju ES
2018-2020”.

22. Realizacja Funduszu Sołeckiego.
Cykliczna organizacja uroczystości: Przegląd Kolęd, Pastorałek
i Piosenek Bożonarodzeniowych; uroczystość z okazji Wybuchu
Powstania Styczniowego; uroczystość z okazji Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja; upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego, II Wojny Światowej, Powstania Listopadowego.
Środki własne Zorganizowanie „Narodowego Czytania” „Przedwiośnia” Stefana
Żeromskiego.

Środki własne
gminy, PROW
LEADER,
środki własne
stowarzyszeń
Środki własne

1. Organizacja uroczystości i imprez integracyjnych przez
stowarzyszenia,
2. Organizacja oraz uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach
tematycznych w tym akcjach pomocowych dla potrzebujących
(PCK, WOŚP).
Liczne spotkania i imprezy cykliczne, również wsparcie lokalnych
artystycznych grup społecznych. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Skomlińskiej organizacja corocznego Pikniku Rowerowego,
podczas którego promowane są walory przyrodnicze, zabytki
i wydarzenia historyczna, gminy Skomlin oraz gmin ościennych. Na
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bieżąco.
Budżet gminy Liczne uroczystości organizowane z racji jubileuszy OSP,
- dotacja
uroczystości patriotyczne, biesiady z udziałem KGW i OSP.

II.2.3.

Wzmacnianie tożsamości
lokalnej Ziemi Wieluńskiej

Gminny
Ośrodek
Kultury
i Sportu, OSP,
Urząd Gminy
Biała
I LO
Budżet szkoły 1. Z okazji 100lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
im. T.Kościuszki
zorganizowano:
w Wieluniu
- Ognisko Patriotyzmu;
- akcję honorowego krwiodawstwa społeczności wieluńskiej „Młoda
krew dla Niepodległej”;
- debaty oksfordzkie „Wizja Polski Józefa Piłsudskiego była
najlepszą z możliwych”;
- plebiscyt wśród młodzieży szkolnej o tytuł „Osobowość stulecia
Polski Niepodległej”(zwycięzcą został Jan Paweł II)
- konkurs na wiersz „Niepodległa…”;
- wystawę „100 książek na 100 lat niepodległości”;
Uczniowie szkoły uczestniczyli w debacie patriotycznej „Do jakiego
patriotyzmu powinna sposobić szkoła”.
2. Wyjazd młodzieży z opiekunami na wycieczkę krajoznawczą,
zorganizowaną w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Zwiedzili trzy wybrane obiekty
związane z polską historią, położone na terenie Wielkopolski.
II LO
1. Udział we wszystkich imprezach lokalnych, świętach
im. J.Korczaka
patriotycznych, rocznicach obchodzonych na Ziemi Wieluńskiej.
w Wieluniu
2. Organizacja Światowego Dnia Sybiraka z okazji 90. Rocznicy
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ZS nr 1
w Wieluniu
ZS nr 2
im. J.Długosza
w Wieluniu
ZS nr 3
im. M.Kopernika
w Wieluniu

Powstania Związku Sybiraków.
3. Organizacja obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Rada
1. 1. Udział młodzieży w rajdzie Szlakiem Batalionów Obrony
Rodziców
Narodowej 1939 r.
ZS nr 1
2. 2. Organizacja koncertu dla Niepodległej.
1. Współorganizacja Turnieju Szachowego Pamięci Września.

1. Udział w lekcjach muzealnych i zwiedzanie wystaw stałych i
czasowych dotyczących historii Wielunia (m.in. 735-lecia Wielunia,
Krajobraz Wielunia dawniej i dziś).
2. Przygotowanie uczniów do konkursu „Powiatowy Konkurs
Wiedzy o Zabytkach Powiatu Wieluńskiego” - 2 miejsce.
3. Udział w projekcie edukacyjno –literackim „Fantastyczny Wieluń”
MiGBP.
4. Zorganizowanie dla uczniów spotkania z panią Z. Burchacińską,
panem J. Bergerem.
5. Zorganizowanie Rajdu Rowerowego szlakiem Wieluńskiej Kolejki
Wąskotorowej - 100 lecie odzyskania niepodległości.
Powiatowa
Promocja działań kulturalnych lokalnych artystów - organizowanie
Biblioteka
w bibliotece i poza nią spotkań literackich, wystaw. Działania
Publiczna
wydawnicze - wydanie muzycznej płyty CD - promocja literacko
w Wieluniu
i muzycznie utalentowanych mieszkańców powiatu a także
promocja biblioteki i Powiatu Wieluńskiego jako wydawcy
i organizatora.
Gminne
Budżet gminy Prowadzenie zespołu śpiewaczego NADWARCIANKI, który
Centrum Kultury
uczestniczy w różnego rodzaju imprezach kulturalnych
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i Biblioteka
Publiczna
w Konopnicy
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Mokrsku
Klub
Pasjonatów
Historii Wsi
Mokrsko
Stowarzyszenie
Koło Gospodyń
Wiejskich
w Mokrsku

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Mokrsku,
Urząd Gminy
Mokrsko,
zespoły ludowe,
orkiestra dęta,
koła gospodyń
wiejskich,
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i uroczystościach o zasięgu lokalnym
i ponadgminnym, promując produkty i twórczość lokalną
Środki własne,
Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Środki własne

1. XII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Ożarowie, podczas
którego prezentowały się amatorskie zespoły teatralne z terenu
czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz
wielkopolskiego. Grupy z terenu Ziemi Wieluńskiej zaprezentowały
sztuki oparte na tradycjach i zwyczajach ludowych.
2. Prowadzenie Gminnej Izby Tradycji i Pamięci, w której wszyscy
zainteresowani mogą zobaczyć przedmioty, dokumenty stanowiące
o historii, poczuciu tożsamości mieszkańców gminy.

Centrum
Promocji
i Rozwoju
Inicjatyw
Obywatelskich
OPUS w Łodzi
Środki własne

3. Realizacja projektu „Seniorzy, Katarzyna i Andrzej”, który
zakładał organizację biesiady ostatkowej (przypomnienie wróżb
andrzejkowych i katarzynkowych, tradycyjnych potraw).

4. Organizacja wydarzeń przypominających zwyczaje, lokalne
tradycje, jak np. ognisko świętojańskie, wróżby andrzejkowe,
prezentacje lokalnego dorobku kulturalnego i kulinarnego na terenie
gminy i poza nią. Działalność zespołów ludowych, kół gospodyń
wiejskich oraz orkiestr dętych.
5. Organizacja Jubileuszu 10-lecia istnienia zespołu ludowego
„Włościanie” z Chotowa.
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stowarzyszenia,
sołectwa
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Mokrsku
Urząd Gminy
Mokrsko, Klub
Pasjonatów
Historii Wsi
Mokrsko

Fundacja
6. Realizacja projektu „100 lat codzienności Polski”, mającego na
Szkoła z klasą celu przybliżenie młodym Polakom życia codziennego na
przestrzeni ostatniego wieku. Pisanie kartek do nieznanego
adresata.
Środki własne, 7. Organizacja dwudniowych obchodów stulecia odzyskania przez
Urząd
Polskę niepodległości, w ramach których zorganizowano Przegląd
Marszałkowski Pieśni Patriotycznych i Tańca Narodowego oraz oficjalne
Województwa uroczystości, na których przypomniano również rodzinę
Łódzkiego,
Kożuchowskich – dawnych właścicieli Mokrska.
LGD „Ziemia 8. Realizacja projektu „Mokrsko I na drodze do niepodległości”,
Wieluńskow ramach którego zorganizowano obchody stulecia odzyskania
Sieradzka”
przez Polskę niepodległości, a także zorganizowano konkursy
o tematyce patriotycznej oraz wydano folder „Na drodze do
niepodległości”, upamiętniający wydarzenia i postaci z terenu gminy
Mokrsko.
Ochotnicza
Środki własne, 9. Realizacja projektu „Regionalne Święto Strażaka w Ożarowie”,
Straż Pożarna Urząd
w ramach którego przypomniano 110-letnią historię istnienia
w Ożarowie,
Marszałkowski Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie oraz historię ruchu
Urząd Gminy
Województwa strażackiego na terenie gminy Mokrsko, zorganizowano również
Mokrsko
Łódzkiego
konkursy o tematyce strażackiej skierowane do dzieci i młodzieży.
Gmina Osjaków Budżet gminy, Zrealizowano projekt pn. „Promocja tradycji regionu i produktów
dotacja celowa regionalnych”, w miejscowości Drobnice, w ramach tzw. grantów
z budżetu
sołeckich. Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności
państwa na
obywatelskiej i wzmocnienie tożsamości regionalnej mieszkańców
dofinansowanie sołectwa Drobnice poprzez przygotowanie i przeprowadzenie
realizacji zadań warsztatów z rękodzieła ludowego, promocję tradycji ludowych oraz
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własnych gminy przygotowanie i promocję produktów regionalnych. Cel został
osiągnięty.
Gmina Pątnów Wsparcie Zespołu Folklorystycznego z Popowic oraz lokalnych
KGW i stowarzyszeń w kultywowanie obrzędów i promocji
lokalnego dziedzictwa na skalę ogólnopolską.
Koło Gospodyń Środki własne, Udział w lokalnych imprezach promujących produkty
Wiejski
GOKiS
i twórczość lokalną.
z Wróblewa
Placówki
Środki własne 1. Udział uczniów w międzygminnych konkursach z różnych
oświatowe
dziedzin życia (wiedza pożarnicza, turnieje sportowo – integracyjne
z gm.
itp.).
Wierzchlas
2. Czczenie pamięci historycznej podczas zajęć i apeli szkolnych.
Gminny
Budżet gminy Warsztaty dla dzieci i osób dorosłych związane z wykonywaniem
Ośrodek
- dotacja
przedmiotów i ozdób charakterystycznych dla Ziemi Wieluńskiej,
Kultury
z przekazywaniem tradycji i zwyczajów związanych ze świętami.
i Sportu
w Białej
II.3.
II.3.1.

Przyjazna infrastruktura i usługi społeczne
Poprawa infrastruktury
i dostępności placówek opieki
wczesnoszkolnej (i żłobków)

Gmina
Czarnożyły
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Środki własne
WFOŚiGW
w Łodzi
Środki własne

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami
ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek- etap I
Wartość: 1 000 000 zł.Planowane zakończenie 2019 rok.
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarnożyły –
projekt. Wartość: 6 000 zł
3. Modernizacja starej części oczyszczalni ścieków.
Wartość: 26 000 zł
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Gmina
Konopnica

Zespoły szkół
i przedszkoli
z terenu gm.
Mokrsko
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Chotowie,
Urząd Gminy
Mokrsko

Budżet gminy, 1. Wyłożono kostką brukową część placu szkolnego oraz
Fundusz
przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń świetlicy szkolnej
Sołecki
w Szkole Podstawowej w Konopnicy.
2. Wykonano elewację budynku szkoły oraz naprawiono część
placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Szynkielowie.
Środki własne 1. Prace remontowe, konserwacyjne obiektów, naprawy bieżące.

2. Przebudowa pomieszczeń szkolnych. W związku ze
zmniejszeniem liczby oddziałów szkolnych do klas I – IV dawna
pracownia komputerowa została zaadaptowana na dodatkową salę
zabaw dla przedszkolaków. Pomieszczenia oddziału
przedszkolnego zostały wyremontowane, odnowione. Szkolną
pracownię komputerową przeniesiono do innej sali.
3. Reorganizacja oddziału przedszkolnego, w ramach której
zmieniono system opieki 5-godzinnej do 9-godzinnej dziennie.
Zwiększeniu uległa liczba wychowanków przedszkola. Zatrudniony
został drugi nauczyciela. Od października dzieci korzystają
z wyżywienia w formie obiadów dostarczanych przez firmę
zewnętrzną.
Gmina Osjaków Budżet gminy, 1. Rozpoczęta została przebudowa budynku komunalnego
RPO WŁ na
w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację
lata 2014przedszkolną. Planowane jest stworzenie 25 miejsc dla dzieci
2020
w wieku przedszkolnym. Stan zaawansowania – 50%.
2. Bieżące remonty i naprawy w placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Osjaków.
Budżet gminy, 3. Na terenie gminy funkcjonował Klub Dziecięcy w Drobnicach
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Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Osjakowie

Urząd Gminy
Pątnów

II.3.2.

Wspieranie rozwoju
infrastruktury sportoworekreacyjnej o znaczeniu
ponadgminnym

Gmina
Wierzchlas
Gmina Biała
II LO
im. J.Korczaka
w Wieluniu

Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Gromadzicach
Gmina
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RPO WŁ
2014-2020
(EFS)
Budżet
biblioteki,
Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
WFOŚiGW
w Łodzi,
środki własne
Środki własne

zrealizowany w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Gminie
Osjaków=możliwość powrotu do pracy rodziców”.

Budżet gminy

Na terenie gminy Biała nie ma zarejestrowanych żłobków
Zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa bieżni okrężnej
4-torowej, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą wraz
z infrastruktura towarzyszącą - II etap budowy boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Piłsudskiego 6”.
Wartość dofinansowania z Województwa Łódzkiego - 85.000,00 zł
Oddanie do użytku sali sportowej wraz zapleczem przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach.

4. Zakończony został projekt inwestycyjny pn. „Adaptacja
i remont pomieszczeń Filii bibliotecznej w Czernicach Gminnej
Biblioteki Publicznej w Osjakowie”. Projekt polega na remoncie
i zmianie sposobu użytkowania budynku remizy OSP
z przeznaczeniem na filię biblioteczną. Okres realizacji 2017-2018.
Stan zaawansowania - 100%.
Zakończenie realizacji projektu Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół Samorządowych w Pątnowie - rozliczenie realizacji
Bieżące naprawy i remonty w placówkach przedszkolnych.

Powiat
Wieluński
Fundusz
Rozwoju
Kultury
Fizycznej
Budżet gminy, Budowa placu rekreacyjnego wraz z remontem drogi dojazdowej
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Konopnica

Urząd Gminy
Mokrsko

Gmina
Wierzchlas

Gmina Biała

II.3.3.

Poprawa dostępności

Gminna

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego
Działanie
„Wsparcie dla
rozwoju
lokalnego
w ramach
LEADER”,
objęte PROW
na lata 20142020
Środki własne

na stadionie sportowym w Konopnicy (koszt 194 076,16 zł).

1. Budowa siłowni napowietrznej w Mokrsku oraz siłowni
napowietrznej w Ożarowie.

2. Budowa terenu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców
sołectwa Mątewki.
Środki własne 1. Przygotowywania dokumentacji projektowej dla budowy
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Wierzchlesie.
2. Organizowanie zajęć na Orliku oraz organizowanie
turniejów sportowych.
3. Złożenie wniosku do Ministerstwa Infrastruktury
o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Toporowie.
4. Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznych w Kraszkowicach
i w Wierzchlesie
Budżet gminy, Budowa kortu tenisowego w miejscowości Łyskornia.
środki unijne Na terenie gminy Biała istnieją trzy obiekty sportowe: GOSiR
w Białej, boisko sportowe w Łyskorni i Młynisku.
Budżet
Zatrudnienie terapeuty uzależnień. W tym celu została podpisana
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i jakości publicznych usług
zdrowotnych

Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Gmina Osjaków
SP ZOZ
w Wieluniu
Urząd Gminy
Pątnów

GKRPA

SP ZOZ
w Białej

NFZ
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umowa o świadczenie usług terapeutycznych.

Środki własne Rejestracja elektroniczna pacjentów do poradni specjalistycznych.
RPO WŁ,
środki własne

Uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla
zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół
Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz Ośrodka Zdrowia
w Pątnowie.” W projekcie przewidziano m.in. prace dotyczące
modernizacji energetycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Pątnowie
wraz z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do przeprowadzenia
prac termomodernizacyjnych.
Podjęto działania zmierzające do zwiększenia zgłaszalności
(indywidualne zapraszanie) na realizowane przez SP ZPOZ
w Białej dwóch programów: kardiologicznego i cytologicznego,
Doposażono gabinety lekarskie i rehabilitacji w nowoczesne
urządzenia
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Cel Strategiczny:
III.

Spójny terytorialnie i atrakcyjny przyrodniczo powiat

Cel Operacyjny:
III.1.
III.1.1.

III.1.2.

Zintegrowana infrastruktura techniczna
Rozwój zintegrowanego
systemu kanalizacji
i oczyszczalni ścieków

Poprawa bezpieczeństwa
w ruchu drogowym

Gmina Osjaków Budżet gminy,
PROW na lata
2014-2020,
WFOŚiGW
w Łodzi, udział
mieszkańców
Urząd Gminy
Środki
Pątnów
własne gminy
Gmina
PROW,
Wierzchlas
WFOŚiGW
w Łodzi,
kredyt, środki
własne
Urząd Gminy
Budżet gminy
Biała
i dotacje
Powiatowy
Środki
Zarząd Dróg
z budżetu
w Wieluniu
powiatu
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Rozpoczęta została budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Nowa Wieś i Dębina. Zakres zadania obejmuje
budowę ok. 4,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, 70 przyłączy,
budowę przepompowni ścieków oraz 2 przydomowych
przepompowni. Stan zaawansowania - 30%.
Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Pątnów.
Aplikowanie o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego 201- 2020 na „Budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy – etap I”.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarna
w gm. Biała. Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania.
1. Remonty cząstkowe nawierzchni - 23.950 m2.
2. Profilowanie dróg gruntowych i uzupełnianie ubytków 25,9 km.
3. Polepszenie widoczności poprzez wycinkę drzew i zakrzaczeń 5,0 km.
4. Wymiana i uzupełnianie oznakowania pionowego - 144 szt.
5. Montaż lustra drogowego - 4 szt.
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Gmina
Czarnożyły
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6. Odnowa oznakowania poziomego - 3.766,52 m2.
7. Uzupełnienie zaniżonych i wymytych poboczy - 9,2 km.
8. Naprawa uszkodzonych barier na mostach, przy szkołach 41 mb.
9. Koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp - 888 km.
Środki własne, 1. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Raczyn na
Środki
odcinku od km 0+000 do km 1+261,28 - dz. nr ewid.57, 74/2 i 176.
budżetu
Wartość: 757 000 zł.
Województwa
Łódzkiego
w ramach
Funduszu
Ochrony
Gruntów
Rolnych
Środki
2. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól
własne
w miejscowości Staw na odcinku od km 0+000 do km 0+750,00 działka nr ewid.87. Wartość: 280 000 zł.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Opojowice na
dz. nr ewid. 78/15, 251, 76/2, 77/2. Wartość: 226 000 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 117451 oraz nr 117454
w miejscowości Kąty. Wartość: 300 000 zł.
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn - Gromadzice
w m. Wydrzyn od km. 0+448,50 do km 1+225,00 - długość 776,50
mb. Wartość: 125 000 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 117103E Biała Parcela - gr. Gm.
Biała - Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki. Wartość: 22 500 zł.
7. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Opojowice - działka
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Gmina
Konopnica

Urząd Gminy
Mokrsko

Budżet gminy

Budżet gminy,
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego
(w ramach
PROW na lata
2014-2020),
środki własne
Środki własne

nr ewid. 291/1. Wartość: 35 500 zł.
8. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Opojowice - działka
nr ewid. 78/18. Wartość: 64 500 zł.
1. Remont drogi gminnej Bębnów-Walków (koszt 143 628,81 zł).
2. Remont drogi gminnej Piaski – Zabłocie (koszt 30 000 zł).
3. Remont drogi gminnej w miejscowości Głuchów
(koszt 154 999,68 zł).
4. Remont drogi gminnej Kamyk – Kolonia Kresy
(koszt 335 424,58 zł).

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości
Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej.

2. Przebudowa i modernizacja chodnika w Słupsku.
3. Bieżąca naprawa dróg, utrzymanie porządku na poboczach,
znakowanie dróg, wykonanie dokumentacji projektowej.
4. Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej nr 117054E:
zamontowanie dwóch progów zwalniających, umieszczenie
znaków pionowych i poziomych.
Gmina Osjaków Budżet gminy, Poprawiono bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprzez:
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Gmina
Ostrówek

Urząd Gminy
Pątnów
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budżet
Wojewody
Łódzkiego,
Fundusz
Ochrony
Gruntów
Rolnych
i Leśnych
Budżet gminy,
Urząd
Marszałkowski
- Fundusz
Ochrony
Gruntów
Budżet gminy

1) przebudowę ul. Targowej i Rynek o dł. ok. 1 km (obejmującą
wykonanie chodnika, zatoki parkingowej, trzech wyniesionych
przejść dla pieszych, oświetlenie),
2) przebudowę i budowę drogi gminnej Zofia – Felinów o długości
ok. 700 mb (podbudowa, nawierzchnia asfaltowa, utwardzone
pobocza, oznakowanie),
3) remont drogi gminnej w Chorzynie – Kolonia Tobułki o dł. ok.
500 mb (podbudowa, nawierzchnia destruktowa).
1. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Okalew – Pod Bór od km 0+000 do km 0+872
o długości 0,872 km.

2. Budowa odcinka linii kablowo-napowietrznej oświetlenia
drogowego od istniejącej linii kablowej niskiego napięcia na działce
1150 w m. Ostrówek oraz dz. nr 503, 152/2 w m. Rudlice.

Budżet
państwa,
środki własne

1. Realizacja zadania pn. Rozbudowa dróg nr 117169E w m.
Pątnów oraz nr 117170E w m. Kamionka i Pątnów w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019.
PROW,
2. Realizacja zadania publicznego pn. „Budowa drogi gminnej
środki własne Załęcze Małe - Zamłynie - Stara Wieś”.
Środki własne 3. W Załęczu Wielkim dobiegły końca pomiary geodezyjne dróg
gminnych mające na celu uregulowanie granic pasa drogowego
i wykonanie mapy do celów projektowych koniecznej do stworzenia
projektu budowlanego przebudowy dróg w miejscowości Załęcze
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Wielkie.
4. „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzietrzniki”
(na odcinku ok. 600 metrów). Umowa została zawarta w dniu
02.08.2018 r.
5. „Remont drogi gminnej w miejscowości Grabowa” - opracowanie
dokumentacji projektowej.
Środki
6. Wspólna z Powiatem Wieluńskim realizacja przebudowy drogi
powiatu,
powiatowej nr 4521A Dzietrzniki-Załęcze Małe-Giętkowizna do
środki własne granicy z województwem śląskim– złożony wniosek
gminy
o dofinansowanie.
7. Wspólna z Powiatem Wieluńskim realizacja przebudowy drogi
powiatowej nr 4516A w Popowicach – opracowanie dokumentacji
projektowej.
Środki własne, 1. Przebudowa dróg w miejscowościach:
środki Urzędu - droga asfaltowa Łaszew Rządowy – Przywóz dł. 4,147 km,
Wojewódzkiego - droga asfaltowa Kraszkowice, ul. Spacerowa dł. 0,5 km,
w Łodzi
2. Budowa chodników w miejscowościach: Krzeczów 500 m,
Przywóz 300 m, Kochlew 200 m, Toporów 50 m, Łaszew 200 m,
Mierzyce 150 m.
GDDKiA
Dążenie do uruchomienia odcinkowego pomiaru prędkości na
Budżet gminy drodze nr 74 na terenie gminy Biała.
Doświetlenie 7 przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 74.
Budżet
1. Wymiana nawierzchni - 7.323 mb.
powiatu,
2. Budowa chodników - 5.220 mb.
dotacja z gmin, 3. Budowa ścieżek rowerowych - 1583 mb.
dotacja
4. Budowa przejść dla pieszych z aktywnym znakiem - 4 szt.
z ŁUW w Łodzi 5. Budowa wyniesionych przejść dla pieszych - 2 szt.
Urząd Gminy
Pątnów

Urząd Gminy
Pątnów, PZD
w Wieluniu

Gmina
Wierzchlas

III.1.3.

Budowa spójnego systemu
komunikacji w powiecie

GDDKiA
Urząd Gminy
Biała
Powiat
Wieluński,
Powiatowy
Zarząd Dróg
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6. Budowa zatok autobusowych - 2 szt.
7. Utwardzenie poboczy - 3.345 mb.
Gmina
Środki własne, 1. Cienki dywanik - droga powiatowa nr 4545E w m. Raczyn.
Czarnożyły
środki powiatu Wkład Gminy: 100 000 zł.
Środki własne,
Powiat
środki
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Sieniec- Lututów wraz
Wieluński
powiatu,
z budową kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi
Program
w miejscowości Staw - dł. 1,150 km.
Rozwoju
Wartość: 505 000 zł.
Gminnej
i Powiatowej
Infrastruktury
Drogowej
2016-2019
Powiat
Współfinanso Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi
Wieluński
wanie
powiatowej nr 4532E Konopnica - Złoczew w m. Szynkielów
z budżetu
i Konopnica ul. Szkolna wraz z odwodnieniem drogi (dotacja
gminy
w wysokości 1 580 142,84 zł).
Gmina Osjaków Budżet gminy, 1. Przebudowa ul. Targowej i Rynek w Osjakowie wpłynęła na
budżet
poprawienie połączenia drogi powiatowej (nr 4536E) z drogą
Wojewody
krajową (nr 74).
Łódzkiego,
2. Przebudowa i budowa drogi gminnej Zofia – Felinów wpłynęła
Fundusz
pozytywnie na połączenie drogi powiatowej (nr 4536E) z drogami
Ochrony
gminnymi.
Gruntów
Rolnych
i Leśnych
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III.1.4.
III.1.5.

Budowa obwodnicy dla
Wielunia
Budowa wspólnego dla
powiatu systemu gospodarki
odpadami

Powiat
Wieluński
Gmina
Ostrówek

Budżet
powiatu,
budżet gminy

Gmina Biała

Budżet gminy

Urząd Gminy
Mokrsko

Środki własne Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych – Maręże, Gmina Skomlin, wspólnie
z gminami: Biała, Czarnożyły, Skomlin i Sokolniki.
Środki własne Prowadzenie Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Na bieżąco.
Budżet gminy 1. Zapewnienie selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.
2. Wybór firmy oraz podpisanie umowy dzierżawy na budowę
składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestu) na terenie
gminy Biała.

Urząd Gminy
Skomlin
Gmina Biała

III.2.
III.2.1.

1. „Cienki dywanik – droga powiatowa Nr 4537E
w miejscowości Skrzynno”.
2. „Budowa chodnika (jednostronnego) dla pieszych w ciągu drogi
powiatowej nr. 4537E w miejscowości Ostrówek (odcinek od
posesji nr 84 w Ostrówku do posesji nr 1 w Rudlicach – rów
melioracyjny”.
Sukcesywne działania w zakresie poprawy nawierzchni dróg
gminnych i wewnętrznych.

Zadbane środowisko przyrodnicze
Integracja działań w zakresie ZS nr 1
ochrony walorów
w Wieluniu
przyrodniczych
UM w Wieluniu
UG Czastary
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UM
w Wieluniu
UG Czastary

1. Wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego wokół
Pomnika Powstańców Styczniowych w Parku Miejskim
z uwzględnieniem walorów przyrodniczych parku.
2. Wykonanie projektu i realizacja zagospodarowania zieleni wokół
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Urzędu Gminy w Czastarach z uwzględnieniem istniejącego
drzewostanu.
Specjalny
Budżet
1. Kontynuacja działalności „Klubu Miłośnika Zielonej Ziemi”.
Ośrodek
jednostki
W ramach działań podjęto następujące przedsięwzięcia:
Szkolno- sadzenie lasu - 12 uczniów;
Wychowawczy
- obchody Dnia Ziemi - 41 uczniów.
w Gromadzicach
2. Kontynuacja zbiórki makulatury i nakrętek plastikowych zaangażowanych 45 uczniów.
Gmina
Budżet gminy 1. Posadzenie 100 drzew w związku z obchodami 100-lecia
Konopnica,
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
szkoły z terenu
Środki własne 2. Hodowla roślin ozdobnych w szklarni szkolnej oraz opieka
gm. Konopnica
szkolnym ogrodem botanicznym.
Szkoła
Podstawowa
w Szynkielowie
Publiczna Szkoła Środki własne, 1. Poprawa estetyki przyszkolnej części parku w Chotowie:
Podstawowa
Gmina
likwidacja wysypiska popiołu i śmieci, likwidacja starej
w Chotowie
Mokrsko
nieestetycznej obudowy studni i założenie w tym miejscu klombu
kwiatów i boksu na drewno; założenie trawnika i posadzenie
kwiatów na dużym klombie wykonanym przez Urząd Gminy
Mokrsko; posadzenie nowych drzew w parku, w tym nowego dębu
i klombu kwiatów w miejscu pomnika ofiar Katynia; stała troska
o czystość i estetykę alejek parku oraz obejścia szkoły.
Urząd Gminy
Środki własne 2. Nasadzenie nowych drzew w Parku Wiejskim w Mokrsku (33
Mokrsko
szt.).
WFOŚiGW
3. Realizacja projektu „Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią –
w Łodzi,
program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko”,
środki własne w ramach którego m.in. ogłoszono konkurs fotograficzny na prace
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III.2.2.

Wzmacnianie świadomości
ekologicznej mieszkańców

prezentujące bogactwo przyrodnicze gminy Mokrsko. Zgłoszone
prace wydane zostały w albumie „Przyroda Gminy Mokrsko w
obiektywie”.
Gmina Pątnów
Złożono dokumenty aplikacyjne dla projektu „Likwidacja dzikiego
wysypiska śmieci na działce ewidencyjnej nr 474 w miejscowości
Załęcze Wielkie” o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.2
Gospodarka odpadami. Szacowana wartość zadania: 308 069,82
zł netto.
Gmina Biała
Budżet gminy Aktualizacja baz danych z zakresu ochrony przyrody.
I LO
Budżet szkoły 1. Uczniowie szkoły corocznie biorą udział i zajmują wysokie
im. T.Kościuszki
miejsca w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie
w Wieluniu
Biologicznej oraz w konkursie „Fizyka a Ekologia”. Przygotowują
prace badawcze na temat bioróżnorodności, funkcjonowania
organizmów, prace o tematyce ekologicznej. Uczestniczą
w zajęciach na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Łódzkiego w ramach programu „EKO-szkoła, EKOumysł, EKO-życie”.
2. Propagowanie zdrowej żywności, w tym ekologiczne produkty
oraz zdrowy styl życia poprzez upowszechnianie tematyki oraz
udział w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
3. Rozpowszechnianie przez wychowawców i nauczycieli informacji
na temat proekologicznych działań, szerzenie aktywnej postawy na
rzecz ochrony środowiska, zachęcanie do działań na rzecz
ograniczenia produkcji odpadów i ochrony środowiska. W placówce
wystawione są kosze do segregacji odpadów wraz z tablicą
informacyjną, z których młodzież i pracownicy szkoły chętnie
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II LO
im. J.Korczaka
w Wieluniu

ZS nr 1
w Wieluniu
ZS nr 2
im. J.Długosza
w Wieluniu

Gmina
Konopnica,
szkoły z terenu
gm.Konopnica
Urząd Gminy
Mokrsko

Zespoły szkół
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korzystają.
1. Udział uczniów w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
2. Podpisanie umowy na realizację zadania Utworzenie punktu
dydaktycznego pn. „EkoLab w Korczaku”.
Wartość projektu: 55 600,00 zł
Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi - 50 000 zł
________
1. Dzień Ziemi.
2. Sprzątanie Świata.
WFOŚiGW
1. Realizacja projektu Program edukacji ekologicznej pn. „Postaw
w Łódzi,
na ekologię - edukacja ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im.
budżet
J.Długosza w Wieluniu” - 300 uczniów.
2. Realizacja projektu edukacji ekologicznej ”EKO- aktywni dla
czystego powietrza”- 550 uczniów.
Budżet gminy 1. Prowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”.
2. Konkursy ekologiczne.

WFOŚiGW
w Łodzi

1. Realizacja projektu „Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią –
program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko”,
w ramach którego przeprowadzono warsztaty dla dzieci, młodzieży,
osób niepełnosprawnych, ogłoszono konkursy o tematyce
ekologicznej, zorganizowano pokaz mody ekologicznej, wydano
album prezentujący bogactwo przyrodnicze gminy Mokrsko,
zakupiono pomoce dydaktyczne dla świetlic wiejskich
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku, wyemitowano
audycje radiowe na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej.
Środki własne 2. Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
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i przedszkoli
z terenu gminy
Mokrsko
Szkoła
Podstawowa im.
Powstańców
Styczniowych
w Osjakowie

Częściowa realizacja projektu ekologicznego pn. „Nadwarciański
ogród”, który ma na celu utworzenie punktu dydaktycznego przy
Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie.
W ramach zadania zakupiono elementy wyposażenia punktu
dydaktycznego i pomoce dydaktyczne, zostaną wykonane
nasadzenia.
Urząd Gminy
WFOŚiGW
1. Dofinansowanie otrzymał projekt Utworzenie punktu
Pątnów
w Łodzi,
dydaktycznego pn. „Ekologiczne zegary życia przyrody” przy
Zespół Szkół
środki własne Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły
Samorządowych gminy
w Dzietrznikach. Przyznano dotację do wysokości 43 168 zł,
im. Króla Wł.
natomiast koszt całkowity zadania to 48 283,00 zł.
Jagiełły
2. Dofinansowanie dla zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna
w Dzietrznikach
pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok
Zespół Szkół
szkolny 2018/2019” - Program Edukacji Ekologicznej pn. „Moje
Samorządowych
powietrze” realizowany w Publicznym Przedszkolu w ZSS im. Króla
im. Jana Pawła II
Władysława Jagiełły w Dzietrznikach kwota dotacji: 10 461 zł
Wielkiego
(90%).
w Załęczu
3. Dofinansowanie dla zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna
Małym, Zespół
pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok
Szkół
szkolny 2018/2019” - Program Edukacji Ekologicznej pn.
Samorządowych
„Ekominek” realizowany w Publicznym Przedszkolu w Kamionce
im. Wł. St.
w ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie. kwota dotacji: 7 782 zł
Reymonta
(90%).
w Pątnowie
4. Dofinansowania dla zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna
pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok
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Budżet
własny,
WFOŚiGW
w Łodzi
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szkolny 2018/2019” – Program Edukacji Ekologicznej pn. „Smog
nad nami” realizowany w Publicznym Przedszkolu w ZSS im.
Wł. St. Reymonta w Pątnowie, kwota dofinansowania: 10 229 zł
(90%).
Środki własne 1. Ulotki dotyczące zakazu spalania śmieci w piecach opałowych.

GOKiS
Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi
Skomlińskiej
Zespół Szkół
WFOŚiGW
w Skomlinie
w Łodzi
środki własne
gminy
Szkoły
Środki własne
Podstawowe
i gimnazja
z terenu gm.
Wierzchlas
Gmina Biała
Budżet
gminy,
fundusze
celowe
GOSiR,
publiczne
szkoły
podstawowe
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2. Liczne zajęcia dl dzieci szkolnych i przedszkolnych dotyczące
ochrony środowiska.

1. Organizacja konkursów ekologicznych.
2. Utworzenie ekopracowni „Ul pracowitych pszczół” w Szkole
Podstawowej w Kraszkowicach w ramach Konkursu „Nasza Ekopracownia” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.
1. Prowadzenie kampanii edukacyjnych uświadamiających
społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz proponowanych
działaniach związanych z ich ograniczeniem
2. Organizowanie wycieczek, zielonych szkół, ścieżek
ekologicznych
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III.2.3.

Wspieranie inwestycji
w odnawialne źródła energii

Dom Pomocy
Społecznej
w Skrzynnie

Gmina
Czarnożyły

Gmina Osjaków
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Złożono wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie
inwestycji polegającej na montażu odnawialnych źródeł ciepła
i energii elektrycznej - panele fotowoltaiczne montowane na dachu
DPS w Skrzynnie wraz z montażem pompy ciepła powietrze woda; przyznano środki na przeprowadzenie tej inwestycji
w kwocie 218 025 zł (60 % wartości zadania).
Środki własne, Budowa instalacji kolektorów słonecznych na budynkach
RPO WŁ
mieszkalnych i instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności
publicznej w ramach projektu RPO Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w Gminie Czarnożyły”. Wartość: 1 733 020 zł (lata 2017 – 2019).
Planowane zakończenie 2019 rok.
Budżet gminy, Realizacja projektu pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie
RPO WŁ na
Osjaków" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
lata 2014Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
2020, udział
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020,
mieszkańców Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1
Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła
energii. Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł
odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych
źródeł energii w Gminie Osjaków, skutkujące poprawie stanu
środowiska naturalnego w wyniku redukcji zanieczyszczeń do
atmosfery. W ramach projektu wykonano montaż: 62 instalacji
fotowoltaicznych o mocy 3 kW oraz 8 szt. o mocy 2 kW każda na
budynkach mieszkańców gminy i na budynkach: oczyszczalni
ścieków w Osjakowie - 39, 52 kW (na gruncie), Gminnego Ośrodka
Kultury w Osjakowie - 2 kW, stacji uzdatniania wody w Osjakowie 10,4 kW, stacji uzdatniania wody w Chorzynie - 7,8 kW, 6
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Urząd Gminy
Pątnów
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mieszkańców w ramach projektu wymieniło piec na kocioł na
biomasę (2 szt x 25 kW i 4 szt x 20 kW). Lokalizacja projektu
obejmuje miejscowości: Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice,
Dębina, Drobnice, Felinów, Gabrielów, Józefina, Kolonia
Dąbrowice, Kolonia Raducka, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica
Strobińska, Osjaków, Raduczyce, Stanisławów, Walków i Zofia.
Realizacja projektu do 31 marca 2019 r. Stan zaawansowania
80%.
Środki własne 1. Uzyskanie dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja
gminy, RPO
budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku
WŁ
Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły
w Dzietrznikach oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz Ośrodka
Zdrowia w Pątnowie.” W ramach zadania przewidziano m.in.
wymianę źródła ciepła w obiekcie ZSS w Dzietrznikach na
geotermalną pompę ciepła wraz z wymiennikami gruntowymi
(wykonanie odwiertów), zasobnikiem ciepłej wody i podłączeniem
pompy do instalacji c.w.u. i c.o.
WFOŚiGW
2. Zawarto umowę dofinansowania na zadanie pn. „Wymiana
w Łodzi,
źródeł ciepła na terenie Gminy Pątnów w ramach „Programu
środki własne Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja w latach 2018/2019”.
odbiorców
Wartość całego zadania: 1 959 758,00 zł, Środki własne odbiorców
końcowych
końcowych: 1 033 563,35 zł, Wnioskowana kwota dofinansowania:
926 195,00 zł. Zadanie polega na wymianie źródeł ciepła oraz
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie gminy Pątnów. Jego celem jest
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności
pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2. W roku 2018 dotację
uzyskało 20 Odbiorców Końcowych. Łączna suma wypłaconej
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Gmina
Wierzchlas

Gmina Biała
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dotacji to: 152 331,05 PLN.
1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wierzchlas.
2. Opracowanie audytów energetycznych dla gminnych budynków
użyteczności publicznej.
3. Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchlas na lata
2017 – 2032.
4. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie
inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”
w ramach RPO.
Budżet gminy, Złożenie w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 wniosku
fundusze
o dofinansowanie zadania „Montaż mikroinstalacji
celowe
fotowoltaicznych w Gminie Biała”.
-
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VI.

EDUKACJA PUBLICZNA

1. Kształcenie ogólnodostępne w szkołach ponadgimnazjalnych/
ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat wieluński
1.1. Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych
Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół
ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub
specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek
wymienionych w art. 2 pkt 3-8 ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół
i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych
powiatu. Przedmiotowym kształceniem objęci są uczniowie w wieku od 16 roku życia
(począwszy od nowego roku szkolnego od 15 roku życia), którzy ukończyli szkołę
gimnazjum/podstawową. Wskazani uczniowie do ukończenia 18 roku życia podlegają
ustawowo określonemu obowiązkowi nauki.
Plan sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego jest
wynikiem analizy funkcjonowania szkół w kontekście zmian wprowadzonych
wdrażaną reformą systemu oświaty reformy oświatowej, zmian programowych,
z uwzględnieniem procesów demograficznych oraz tendencji lokalnego
i regionalnego rynku pracy. Struktura placówek edukacyjnych prowadzonych przez
Powiat Wieluński w roku 2018 przedstawiała się następująco:
I. szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne:
 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu: 3- letnia
szkoła dla młodzieży, z funkcjonującymi klasami ogólnokształcącymi
z planowaną od klasy drugiej realizacją rozszerzonego wymiaru zajęć
z różnych przedmiotów w zależności od „ profilu”,
 II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu: 3- letnia szkoła
dla młodzieży, z funkcjonującymi klasami ogólnokształcącymi z planowaną od
klasy drugiej realizacją rozszerzonego wymiaru zajęć z różnych przedmiotów
w zależności od „ profilu”,
 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu: 4–letnie technikum, 3–letnia branżowa szkoła
I stopnia (szkoły dla młodzieży),
 Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu: 4–letnie technikum
i 3–letnia branżowa szkoła I stopnia (szkoły dla młodzieży),
 Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu: 4–letnie technikum,
3–letnia szkoła branżowa I stopnia (szkoły dla młodzieży) i 3–letnie liceum
ogólnokształcące dla dorosłych.
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II. szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze specjalne:
 Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu: 6–letnia szkoła podstawowa specjalna,
3–letnie gimnazjum specjalne („do wygaszenia” z dniem 31.08.2019 r.),
3–letnia branżowa szkoła I stopnia, 3–letnia szkoła specjalna
przysposabiająca do pracy,
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach: 6-letnia szkoła
podstawowa specjalna, 3–letnie gimnazjum specjalne („do wygaszenia”
z dniem 31.08.2019 r.), 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.
III. placówki oświatowo – wychowawcze:
 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, w skład którego
wchodzą: Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.
W placówce funkcjonują grupy, zespoły w zakresie różnych zajęć
edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych oraz
sekcje sportowe w zakresie różnych dyscyplin,
 Międzyszkolna Bursa w Wieluniu – w placówce funkcjonują grupy
wychowawcze,
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu.
1.2. Baza lokalowa szkół
 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Obiekt składa się z bloku dydaktycznego połączonego z blokiem kulturalno socjalnym. Powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 12.696 m 2, powierzchnia
zabudowy - 2.672m2, powierzchnia ogólna budynku szkoły – 6.327 m2, kubatura
32.050 m2.
Szkoła posiada:
 31 sal lekcyjnych,
 boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni,
 boisko asfaltowe do piłki siatkowej,
 boisko asfaltowe do koszykówki,
 bieżnię prostą 100 metrową, skocznię w dal i rzutnię do pchnięcia kulą.
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również na hali sportowej, siłowni
szkolnej i małej sali gimnastycznej z lustrami – przygotowanej do realizacji tematyki
z aerobiku, tańca i gimnastyki podstawowej.
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 II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
Całkowita powierzchnia obiektu, w którym funkcjonuje szkoła wynosi 3.738,48 m 2.
Od 27.03.2018 r. powierzchnia obiektu podzielona jest procentowo na dwóch
użytkowników:
 II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu- zajmuje
84,9 % powierzchni,
 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu – 15,1 % powierzchni
(od 1.09.2019 r. własność Powiatu Wieluńskiego).
Cześć powierzchni (5%) będącej w użytkowaniu II LO zajmuje Powiatowe Centrum
Usług Wspólnych w Wieluniu.
Szkoła dysponuje następującymi pomieszczeniami do zajęć dydaktyczno–
wychowawczych:
 21 sal lekcyjnych (w tym 6 niepełnowymiarowych przeznaczonych do nauki
języków obcych w grupach),
 laboratorium chemiczne,
 pracownia informatyczna,
 duża sala gimnastyczna z zapleczem,
 mała sala gimnastyczna,
 siłownia (umożliwia prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w małych
grupach),
 sala do ćwiczeń ruchowych,
 biblioteka szkolna połączona z centrum multimedialnym,
 Izba Pamięci Września 1939 i lat późniejszych im. Andrzeja Przewoźnika – w izbie
prowadzone są wykłady i lekcje historyczne,
 wielofunkcyjne boisko sportowe.
 Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu
Zespół użytkuje nieruchomość gruntową zabudowaną i oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działkę nr 132/1 o powierzchni 2,9204 ha położoną w Wieluniu, przy
ulicy Wojska Polskiego 32 oraz nieruchomość gruntową zabudowaną i oznaczoną
jako działkę nr 302/2 o powierzchni 0,1841 ha położoną w Wieluniu przy ulicy Wojska
Polskiego 17. Nieruchomość zabudowana kompleksem obiektów szkolnych
o powierzchni użytkowej 7.564,11 m².
W skład obiektów szkolnych wchodzą:
o budynek główny szkoły o powierzchni 2.805,21 m²:
 sala gimnastyczna nr 1 (23,60 x 11,50) z zapleczem o powierzchni 420,38 m²,
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pomieszczenia na parterze w szkole: sala gimnastyczna nr 2 z zapleczem,
pokój nauczycielski, gabinet medycyny szkolnej, szatnie uczniowskie,
biblioteka szkolna, sanitariaty (dla osób niepełnosprawnych, dla dziewczyn
i chłopców oraz dla nauczycieli i obsługi szkoły), hall główny, sekretariat,
gabinet dyrektora szkoły, v-ce dyrektor, kadry, kierownik nauki zawodu
budowlanego, portiernia, skład dokumentów i inne pomieszczenia
gospodarcze,
 pierwsze piętro w szkole: pracownia fizyczna, cztery pracownie polonistyczne,
trzy pracownie komputerowe z zapleczem, korytarz, sanitariat dla dziewczyn
i chłopców, v-ce dyrektor, samorząd uczniowski, i inne pomieszczenia
gospodarcze,
 drugie piętro: pracownia językowa, pracownia ekonomii, pracownia technologii
budownictwa z zapleczem, pracownia logistyki z zapleczem, pracownia
biologii z zapleczem, pracownia językowa, pracownia ekonomii z zapleczem,
pracownia komputerowa
z zapleczem, pracownia historii, pracownia
językowa, korytarz, sanitariat dla dziewczyn i chłopców oraz inne
pomieszczenia gospodarcze,
o budynek szkolny „B” o powierzchni 2.760,96 m²:
 hall rekreacyjny z siłownia i salą gimnastyczną nr 3, pracownie technologii
budownictwa (do zajęć praktycznej nauki zawodu budowlanego), pokój
nauczycieli praktycznej nauki zawodu budowlanego, szatnie, sanitariaty,
pomieszczenia z narzędziami i sprzętem budowlanym,
 parter: pracownia architektury krajobrazu z zapleczem, pracownia ekonomii,
pracownia komputerowa, szatnie dolne dla młodzieży, sanitariaty dla
dziewczyn i chłopców, korytarz i inne pomieszczenia gospodarcze,
 pierwsze piętro: pracownia geodezyjna z zapleczem, trzy pracownie językowe,
sanitariat dla dziewczyn i chłopców, korytarz oraz pomieszczenia
gospodarcze,
 drugie piętro: pracownia geografii, dwie pracownie matematyki, pracownia
religii, pracownia historii, pracownia technologii budownictwa, pracownia
przysposobienia obronnego, pracownia matematyki, sanitariat dla dziewczyn
i chłopców, korytarz i inne pomieszczenia gospodarcze,
o budynek gospodarczy o powierzchni 314,97 m², w skład którego wchodzą:
pomieszczenia na narzędzia i sprzęt budowlany oraz sześć stanowisk do
ćwiczeń w zawodzie murarz-tynkarz, wykorzystywanych głównie na egzaminy
zawodowe,
o budynek warsztatów szkolnych gastronomicznych o powierzchni 1.262,59 m²
w skład którego wchodzą: pięć pracowni technologii gastronomicznej, sala dla
konsumentów, pracownia komputerowa, pokój dla nauczycieli zawodu, biuro,
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pomieszczenie dla kierownika warsztatów, cukiernia, kuchnia, zmywalnia naczyń,
dwie przygotowalnie warzyw i mięsa, szatnie, sanitariaty dla dziewczyn
i chłopców oraz dla konsumentów, korytarze, pomieszczenia na sprzęt
gastronomii, magazyny żywnościowe i inne pomieszczenia gospodarcze.
 Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
Całkowita powierzchnia- 16.971,18 m², w tym powierzchnia terenów zielonych
stanowi 3.290 m². Zespół obejmuje budynek szkolny o powierzchni użytkowej
2.996 m² oraz warsztaty szkolne, których powierzchnia użytkowa wynosi 2.198 m².
o w budynku szkoły znajduje się:
 8 sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 408,51 m²,
 1 pracownia chemiczna o powierzchni 51,16 m²,
 1 pracownia fizyczna o powierzchni 54 m²,
 6 pracowni informatycznych o łącznej powierzchni 417,52 m²,
 4 pracownie językowe o łącznej powierzchni 116,53 m²,
 biblioteka o powierzchni 176,67 m²,
 sala gimnastyczna z zapleczem o łącznej powierzchni 231,25 m²,
 obiekty sportowe: boisko do koszykówki o powierzchni 420 m², boisko do piłki
nożnej o powierzchni 2.170 m², boisko do siatkówki o powierzchni 162 m², kort
tenisowy o powierzchni 648 m², skocznia o powierzchni 27,60 m², bieżnia
ogólna o powierzchni 652,02 m²,
o w budynku warsztatów szkolnych znajduje się:
 15 sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 726,90 m²,
 8 pracowni do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu o łącznej
powierzchni 853,42 m².
 Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu
Zespół ujęty jest w rejestrze ewidencji gruntów: Obręb Nr 4 miasta Wieluń
i oznaczony numerami:
 działka Nr 108 o powierzchni: 360 m2,
 działka Nr 218/18 o powierzchni: 4.860 m2.
Składnikami nieruchomości są:
 budynek szkoły - 3 kondygnacyjny z łącznikiem, wolnostojący, podpiwniczony,
powierzchnia: zabudowy 423 m2, użytkowa 1315 m2, kubatura 5054 m3 ,
 budynek sali gimnastycznej - parterowy bez zaplecza, powierzchnia: zabudowy
234,2 m2, użytkowa 202,4 m2, kubatura 1.032,2 m3,
 boisko sportowe - nawierzchnia asfaltowa, powierzchnia - 900 m2,
 siłownia napowietrzna,

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

www.powiat.wielun.pl
Strona | 131

 15 sal lekcyjnych.
1.3. Uczniowie
1.3.1. Uczniowie i odziały w szkołach ogólnodostępnych prowadzonych przez Powiat
Wieluński w roku 2018 (stan na 31.12.2018 r.):

nazwa szkoły

profil/specjalność/zawód

matematyczno - fizyczny
I Liceum Ogólnokształcące biologiczno – chemiczny
im. Tadeusza Kościuszki
matematyczno - geograficzny
w Wieluniu
humanistyczny
Ogółem
matematyczno - fizyczny
biologiczno – chemiczny
II Liceum Ogólnokształcące język angielski – język polski
im. Janusza Korczaka
język polski - wos
w Wieluniu
język polski - historia
matematyka – j. angielski
Ogółem
technik architektury krajobrazu
technik budownictwa
technik ekonomista
technik ekonomista – finanse i bankowość
technik geodeta
technik logistyk
technik logistyk – zarządzanie w etechnikum
logistyce
technik budownictwa – obsługa
nieruchomości
Zespół
technik żywienia i usług
Szkół nr 1
gastronomicznych
w Wieluniu
ogółem: technikum
branżowa
szkoła
I stopnia
z klasami
zasadniczej
szkoły
zawodowej
Zespół
Szkół nr 2
im. Jana
Długosza
w Wieluniu

technikum

kucharz
cukiernik
monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
ogółem: branżowa szkoła I stopnia
ogółem
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik cyfrowych procesów graficznych
technik informatyk
technik elektryk
technik mechatronik
technik obsługi turystycznej
technik organizacji reklamy
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liczba
oddziałów

liczba
ogółem
uczniów

6
8
2
2
18
2
3
3
3
3
3
17
2,5
4
3,5
2,5
1,5
6
2

173
233
57
58
521
67
93
90
91
88
90
519
75
122
112
80
31
196
61

1,5

45

4,5

148

28

870

3
1
5

94
29
149

9

272

37

1.142

2
0,5
5,5
3,5
4
2
1

60
14
153
90
96
50
32
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branżowa
szkoła
I stopnia
z klasami
zasadniczej
szkoły
zawodowej
technikum
Zespół
Szkół nr 3
im. Mikołaja
Kopernika
w Wieluniu

branżowa
szkoła
I stopnia
z klasami zsz
LO dla
Dorosłych

technik pojazdów samochodowych
ogółem: technikum
kierowca mechanik
operator obrabiarek skrawających
mechanik pojazdów samochodowych
mechanik monter maszyn i urządzeń
ogółem: branżowa szkoła I stopnia
ogółem

3,5
22
0,5
0,5
3
3
7
29

76
571
16
15
88
69
188
759

technik spedytor
technik teleinformatyk
technik handlowiec
ogółem: technikum
wielozawodowa

4
3
4
11
7

117
80
106
303
191

ogółem: branżowa szkoła I stopnia

7

191

4
22
119

147
641
3.582

LO dla Dorosłych
Ogółem
RAZEM

1.3.2 Liczba uczniów w podziale na klasy
lp.
1.

2

nazwa szkoły
I Liceum
Ogólnokształcące
w Wieluniu
II Liceum
Ogólnokształcące
w Wieluniu

3.
Zespół Szkół nr 1
w Wieluniu
4
Zespół Szkół nr 2
w Wieluniu
5.
Zespół Szkół nr 3
w Wieluniu

typ szkoły
liceum
ogólnokształcące
liceum
ogólnokształcące
technikum
branżowa szkoła
I stopnia z klasami
zasadniczej
szkoły zawodowej
technikum
branżowa szkoła
I stopnia z klasami
zasadniczej
szkoły zawodowej
technikum
branżowa szkoła
I stopnia z klasami
zasadniczej
szkoły zawodowej
liceum
ogólnokształcące
dla dorosłych

I
139

II
165

KLASY
III
217

IV
-

RAZEM
521

194

182

143

-

519

204
71

184
87

259
114

223
-

1142

130
85

167
51

143
52

131

759

88
68

82
57

51
66

82
-

641

0

65

82

-

RAZEM
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1.3.3. liczba uczniów w poszczególnych typach szkół dla młodzieży
typ szkoły

liczba uczniów

%

liceum ogólnokształcące

1040

30,28

technikum

1744

50,77

651

18,95

branżowa szkoła I stopnia

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
liceum
ogólnokształcące

technikum

branżowa szkoła I
stopnia

18,95%
30,28%

50,77%

liceum ogólnokształcące

technikum

branżowa szkoła I stopnia

Ogółem liczba uczniów w szkołach – 3.582
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1.3.4. Uczniowie z niepełnosprawnościami, dla których poradnia orzekła potrzebę
realizacji kształcenia specjalnego
nazwa szkoły/placówki

ilość uczniów

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu
Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu

0
4
6
7
6
62
46
15
(wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

Razem:

146

1.4. Nabór do klas pierwszych
Corocznie planując realizację zadania związanego z naborem do szkół
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych przeprowadzana jest szczegółową analiza
ilości absolwentów szkół gimnazjalnych/podstawowych z terenu powiatu wieluńskiego.
Uczniowie ci stanowią grupę potencjalnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat
Wieluński.
Wg stan na dzień 30.09.2018 r. liczba uczniów w poszczególnych klasach w szkołach
prowadzonych przez gminne jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu
wieluńskiego przedstawiała się następująco:
klasy

I

II

III

liczba uczniów

724

747

254

„naborowy” rok
szkolny

2026/
2027

2025/
2026

2024/
2025

IV

V

1.079 1.118

VI

VII

739

705

2023/ 2022/ 2021/ 2020/
2024 2023 2022 2021
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W procesie rekrutacji uczniów do klas pierwszych podkreślenia wymaga fakt,
iż dużym zainteresowaniem cieszy się oferta edukacyjna szkół prowadzonych przez
Powiat Wieluński wśród uczniów zamieszkałych poza terenem naszego powiatu.
Z przeprowadzanych analiz wynika, iż średnio ponad 30 % zrekrutowanych uczniów
klas pierwszych, stanowią absolwenci szkół zlokalizowanych na terenach powiatów
ościennych, natomiast około 4-5 % uczniów szkół znajdujących się na terenie
powiatu wieluńskiego kontynuuje kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych/
ponadpodstawowych poza terenem powiatu wieluńskiego, głównie z powodu
trudności komunikacyjnych.
stan na 1.09.

zrekrutowani uczniowie
rok
szkolny

absolwenci
z terenu
powiatu

2016/2017
2017/2018
2018/2019

830
738
727

ogółem

spoza terenu
powiatu

%

1.128
1.037
983

356
346
301

31,56
33,36
30,62

z terenu powiatu,
kontynuujący
naukę poza
powiatem
58
47
45

%
5,14
4,53
4,65

Poniżej przedstawiamy informację o ilościach uczniów spoza powiatu, którzy
kontynuują kształcenie w szkołach prowadzonych przez Powiat Wieluński w latach
2016 – 2018, w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Powiat Wieluński:
szkoła
I LO
II LO

liczba uczniów
ogółem
spoza powiatu
ogółem

1.09.2016 r.
217
72
145

1.09.2017 r.
172
61
190
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ZS nr 1
ZS nr 2
ZS nr 3

spoza powiatu
ogółem
spoza powiatu
ogółem
spoza powiatu
ogółem
spoza powiatu

45
392
139
229
72
134
28

74
278
92
233
93
156
25

66
277
107
218
67
146
25

W zależności od potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, preferencji
i osiągnięć edukacyjnych, adresatów naszej oferty - absolwentów szkół
gimnazjalnych/szkół
podstawowych,
corocznie
przeprowadzamy
wspólnie
z oświatową kadrą kierowniczą analizę proponowanych kierunków kształcenia.
W latach 2017 – 2018 absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych została
przedstawiona oferta edukacyjna wzbogacona o następujące nowe kierunki
kształcenia:
o rok szkolny 2017/2018:
 w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu: klasa
politechniczna;
 w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu: w ramach innowacji pedagogicznej
uruchomiono kształcenie w dodatkowym oddziale w zawodzie technik logistyk
w kierunku: zarządzanie w e-logistyce;
o rok szkolny 2018/2019:
 zaproponowano nabór do oddziału wielozawodowego w Zespole Szkół nr 1
w Wieluniu w następujących zawodach: cieśla, monter stolarki budowalnej,
dekarz (planowana klasa miała liczyć 24 uczniów). Z powodu braku
zainteresowania kontynuacją kształcenia we wskazanych zawodach oddział
nie został uruchomiony;
 w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu w Branżowej Szkole
I stopnia uruchomiono kształcenie w łączonym oddziale w zawodach: operator
obrabiarek skrawających i kierowca mechanik.
 zrekrutowani uczniowie klas pierwszych do poszczególnych typów szkół
kształcenia ogólnodostępnego
stan na 1.09.2018 r.

szkoła

1.
2.

I Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki w Wieluniu
II Liceum Ogólnokształcące
im. J. Korczaka w Wieluniu

typ szkoły

liczba oddziałów

liczba
uczniów

liceum ogólnokształcące

5

135

liceum ogólnokształcące

6

195

RAZEM
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szkoła

3.

typ szkoły

liczba oddziałów

liczba
uczniów

technikum

7

216

branżowa szkoła I stopnia

2

68

Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu

RAZEM

4.

9

Zespół Szkół nr 2
im. J. Długosza w Wieluniu

technikum

5

140

branżowa szkoła I stopnia

3

82

RAZEM
5.

284

222

8

Zespół Szkół nr 3
im. M. Kopernika w Wieluniu

technikum

3

86

branżowa szkoła I stopnia

2

61

RAZEM
OGÓŁEM

5

147

33

983

300
250
200
150
100
50
0
LO

II LO

ZS nr 1

ZS nr 2

Zs nr 3

 zrekrutowani uczniowie do klas pierwszych wg typów szkół:
typ szkoły

liczba uczniów

%

liceum ogólnokształcące

330

33,57

technikum

442

44,96

branżowa szkoła I stopnia

211

21,46
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uczniowie klas pierwszych wg typów szkół
liceum ogólnokształcące

technikum

branżowa szkoła I stopnia

21%
34%

45%

1.5. Kadra szkół prowadzonych przez Powiat Wieluński
Kadra kierownicza – zmiany w 2018 r.
Na jakość realizowanych zadań znaczący wpływ ma kadra kierownicza
jednostek oświatowych.
W dniu 31.08.2018 r. zakończył się okres powierzenia stanowiska:
 Dyrektora Zespołu nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu Panu Dariuszowi
Kowalczykowi;
 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu Pani
Renacie Tatara.
Celem wyłonienia kandydatów na powyższe stanowiska zostały przeprowadzone
postępowania konkursowe. Komisje zarekomendowały następujące osoby:
 na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu - Pana
Dariusza Kowalczyka.
 na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka
w Wieluniu – Panią Renatę Tatara.
Zarząd Powiatu w Wieluniu wyżej wymienionym osobom powierzył przedmiotowe
stanowiska do dnia 31.08.2023 r.
Kadra pedagogiczna
Wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Wieluński posiadają
zabezpieczenie kadrowe w zakresie pracowników pedagogicznych, administracji
i obsługi. Dobrze wykwalifikowana kadra daje gwarancję wysokiego poziomu
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nauczania, co z kolei przekłada się m.in. na dobre wyniki z egzaminów
zewnętrznych, olimpiad, konkursów przedmiotowych, sukcesy sportowe, artystyczne
i innych.
 kadra pedagogiczna szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych wg
stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco:
szkoła

nauczyciele

I LO

w pełnym wymiarze
niepełnym wymiarze
w pełnym wymiarze
niepełnym wymiarze
w pełnym wymiarze
niepełnym wymiarze
w pełnym wymiarze
niepełnym wymiarze
w pełnym wymiarze
niepełnym wymiarze
w pełnym wymiarze
niepełnym wymiarze

II LO
ZS nr 1
ZS nr 2
ZS nr 3
ogółem

prof. ośw.
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

dyplomow
any
32
4
29
7
65
3
40
3
25
6
191
23

mianowany

kontraktowy

3
2

stażysta
2

3
2
1

7
2

2

2

0
0
0
0

0
23

9

0

0

3

52
12

0

2

6

0

2
0

11
2

0

9
1

0
0

2

27
0

0
0

5
6

bez
stopnia

0
0

2
42

0
0

Nauczyciele wg stopni awansu zawodowego
214

64

1

32

44
0

prof. ośw.
dyplomowany
mianowany

prof. ośw.

RAZEM nauczyciele
wg stopni awansu

0,28%

dyplomowany mianowany

60,28%

stopnia

kontraktowy

stażysta

bez

bez
stopnia

kontraktowy stażysta

18,03%
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nauczyciele wg stopni awansu %

prof. ośw.

dyplomowany

mianowany

kontraktowy

stażysta

bez stopnia

Kadra pedagogiczna nieprzerwanie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności,
co znajduje swoje odzwierciedlenie w zdobywanych przez nauczycieli kolejnych
stopniach awansu zawodowego. W miesiącach lipiec – sierpień 2018 r.
w placówkach oświatowych, w Starostwie Powiatowym w Wieluniu oraz Kuratorium
Oświaty
Delegaturze
w
Sieradzu
zrealizowano
procedury
związane
z postępowaniami egzaminacyjnymi i kwalifikacyjnymi dla: 8 nauczycieli stażystów,
9 nauczycieli kontraktowych, 11 nauczycieli mianowanych, ubiegających się o awans
zawodowy na wyższy stopień awansu zawodowego (odpowiednio: kontraktowego,
mianowanego i dyplomowanego). Wszyscy nauczyciele muszą posiadać wymagane
prawem kwalifikacje, odbyć staż, złożyć kompletną dokumentację oraz uzyskać
pozytywną ocenę komisji egzaminacyjnych lub kwalifikacyjnych. Z posiadanych
i pozyskanych informacji wynika, iż nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy
spełnili ustawowe wymagania, w związku z czym z dniem 1.09.2018 r. uzyskali
wyższy stopień awansu zawodowego. Nauczycielom odbywającym wskazany staż,
przebywającym na usprawiedliwionej nieobecności trwającej krócej niż 1 miesiąc,
zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym zostaje wydłużony staż o czas
trwania tej nieobecności. Nauczyciele, znajdujący się w tej sytuacji mają prawo
złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego/kwalifikacyjnego do
dnia 30 października danego roku kalendarzowego. Procedury egzaminacyjne
przeprowadzane są przez odpowiednie organy i instytucje do dnia 31 grudnia. Po
uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnych od 1.01.2019 r. stopień awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego uzyskało dodatkowo 4 nauczycieli.
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Pracownicy administracji i obsługi
nazwa szkoły/zespołu szkół

wymiar

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
II Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka

pełnozatrudnieni
niepełnozatrudnieni
pełnozatrudnieni
niepełnozatrudnieni
pełnozatrudnieni
niepełnozatrudnieni
pełnozatrudnieni
niepełnozatrudnieni
pełnozatrudnieni
niepełnozatrudnieni
pełnozatrudnieni
niepełnozatrudnieni

Zespół Szkół nr 1w Wieluniu
Zespół Szkół nr 2
im. Jana Długosza w Wieluniu
Zespół Szkół nr 3
im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu
Razem:

obsługa

administracja
4
0

7
0

3
0

5
2

7
0

11
0

4
0

10
2

3
0

5
0

21
0

38
4

1.6. Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych
Na podstawie corocznie przeprowadzanych analiz możemy stwierdzić, iż od około
6 – 7 lat obserwujemy zwiększone zainteresowanie młodzieży kształceniem
w obszarze szkolnictwa zawodowego (zarówno na poziomie technikum jak
i szkolnictwa branżowego). Tendencja ta utrzymuje się na podobnym poziomie:
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

typ szkoły
ilość
uczniów

%

ilość
uczniów

%

ilość
uczniów

%

ilość
uczniów

%

do liceum
ogólnokształcącego

357

32,40

362

32,09

362

34,91

325

33,64

do techników

481

43,65

500

44,33

458

44,17

434

44,93

do zasadniczych
szkół zawodowych

258

23,41

260

23,05

216

20,83

207

21,43

Celem zwiększenia atrakcyjności kształcenia zawodowego dyrektorzy po
przeprowadzonych analizach zainteresowań absolwentów szkół gimnazjalnych/
podstawowych oraz lokalnego i regionalnego rynku pracy, wprowadzają nowe
zawody, nawiązują ścisłą współpracę z pracodawcami. Zadanie to nabiera
wielopłaszczyznowego charakteru, m.in. w zakresie prowadzenia klas pod
patronatem firm, realizacji praktyk zawodowych, wycieczek, wyjazdów, spotkań
z pracodawcami.
Jedną z najefektywniejszych form nauki zawodu jest realizacja kształcenia
zawodowego oparta na prowadzeniu klas patronackich. Jest to najlepsza formuła

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

www.powiat.wielun.pl
Strona | 142

współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, dzięki której uczniowie nabywają
umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy występujących na
lokalnym rynku, nauczyciele mogą także dokonywać aktualizacji swej wiedzy oraz
dostosowywać programy kształcenia zawodowego do oczekiwań pracodawców.
Ponadto, co jest też bardzo ważne, uczniowie mają zwiększone szanse na
zatrudnienie w zakładzie patronackim, zaś przedsiębiorstwa otrzymują pracowników
przygotowanych do podjęcia pracy na oferowanych stanowiskach, bez konieczności
długotrwałego okresu adaptacji i doszkalania.
1) w Zespole Szkół nr 2 w Wieluniu funkcjonują następujące klasy patronackie:
 w ramach Branżowej Szkoły I stopnia uczniowie kształcący się w zawodzie:
 mechanik monter maszyn i urządzeń - objęci są patronatem firmy Wielton
S.A. z Wielunia,
 operator obrabiarek skrawających- patronat sprawuje firma ZUGiL S.A.
z Wielunia,
 w ramach Technikum, zawód technik elektryk, objęty jest patronatem
wieluńskiej firmy Ania Holding,
2) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu klasa
politechniczna objęta została patronatem firmy Wielton S.A.
Praktyczna nauka zawodu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może
być organizowana w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach
kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, u pracodawców,
w indywidualnych gospodarstwach rolnych i jest organizowana w formie zajęć
praktycznych, a w technikum i szkole policealnej także w formie praktyk
zawodowych. Realizacja praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez
Powiat Wieluński realizowana jest w warsztatach szkolnych oraz w firmach. Szkoły
kształcące w zawodzie w coraz większym zakresie współpracują z lokalnymi
pracodawcami celem realizacji praktycznej nauki zawodu w firmach.

Skalę realizowanej współpracy obrazuje poniższe zestawienie:
lp.

zespół szkół

typ szkoły

1.

Zespół Szkół nr 1
w Wieluniu

Technikum

2.

Zespół Szkół nr 2 im.
Jana Długosza
w Wieluniu

Branżowa
szkoła
I stopnia

zawód
technik logistyk
technik budownictwa
technik architektury
krajobrazu
technik ekonomista –
finanse i bankowość
mechanik pojazdów
samochodowych
mechanik monter
maszyna i urządzeń
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ilość uczniów
107
28

ilość firm
89
28

20

9

23

22

57

3

45

1
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3.

Zespół Szkół nr 3 im.
M. Kopernika
w Wieluniu

Technikum

technik spedytor
technik teleinformatyk
technik handlowiec

15
13
9

12
7
6

Branżowa
szkoła
I stopnia

wielozawodowa

191

84

Szczególną formą realizacji praktycznej nauki zawodu jest dualne kształcenie
zawodowego. Uczeń realizuje teoretyczne kształcenie w szkole, natomiast
praktyczną naukę zawodu w odpowiednio przystosowanej dla celów kształcenia
firmie. W największym zakresie kształcenie we wskazanej formie realizuje Zespół
Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu. Szkoła prowadzi nabór uczniów do
Branżowej Szkoły I stopnia. W ofercie edukacyjnej szkoła posiada 14 zawodów
(kucharz, sprzedawca, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, piekarz,
blacharz samochodowy, stolarz, elektryk, krawiec, elektromechanik, ślusarz,
przetwórca mięsa, cieśla, cukiernik.) Placówka współpracuje z Cechem Rzemiosł
Różnych i Przedsiębiorców w Wieluniu, Ochotniczym Hufcem Pracy oraz
Młodzieżowym Centrum Kariery. Czas trwania nauki w Branżowej Szkole I stopnia
wynosi 36 miesięcy. Uczniowie podpisują indywidualnie umowę z zakładem pracy.
Odbywają zajęcia w wybranych przez siebie zakładach i tam zdobywają umiejętności
praktyczne. Zakłady oddelegowują uczniów trzy lub dwa razy w tygodniu do szkoły
na naukę przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nauka w szkole
i zakładzie pracy kończy się zdobyciem kwalifikacji zawodowych. Uczniowie
podlegają wszelkim prawom i obowiązkom pracownika młodocianego w rozumieniu
kodeksu pracy. W roku 2018 uczniowie odbywali praktyczną naukę zawodu w 84
zakładach pracy.
Atrakcyjną formą realizacji praktycznej nauki zawodu są praktyki zagraniczne,
w ramach których uczniowie mają możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych
oraz przygotowania się do bycia mobilnym zawodowo. Pozwalają im też nabyć,
udoskonalić umiejętności związane z posługiwaniem się językiem obcym,
komunikatywnością oraz pracą zespołową. Udział w praktykach wpływa też na
dalszy rozwój zawodowy uczestników poprzez zmotywowanie ich do ciągłego
doskonalenia zawodowego i wpojenia im aktywnego podejścia do kierowania
własnym rozwojem. W ramach programów ERASMUS + i POWER w 2018 r.
uczniowie zrealizowali następujące zagraniczne praktyki zawodowe:
zespół szkół
Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu

miejsce realizacji praktyk
Hiszpania – Saragossa
Portugalia – Evora
Niemcy – Berlin
Malta – Lija
Grecja
Malta - Valletta
Hiszpania - Saragossa
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 ilość uczniów kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych/
ponadpodstawowych w poszczególnych zawodach przedstawia się następująco:
nazwa szkoły

Technikum
Zespół
Szkół nr 1
w Wieluniu
Branżowa
szkoła
I stopnia
z klasami
zasadniczej
szkoły
zawodowej

Technikum
Zespół
Szkół nr 2
im. Jana
Długosza
w Wieluniu

Zespół
Szkół nr 3
im. Mikołaja
Kopernika
w Wieluniu

Branżowa
szkoła
I stopnia
z klasami
zasadniczej
szkoły
zawodowej
Technikum

Branżowa
szkoła
I stopnia
z klasami zsz

zawód
technik architektury krajobrazu
technik budownictwa
technik ekonomista
technik ekonomista – finanse i bankowość
technik geodeta
technik logistyk
technik logistyk – zarządzanie w e-logistyce
technik budownictwa – obsługa
nieruchomości
technik żywienia i usług gastronomicznych
ogółem technikum

liczba
oddziałów
2,5
4
3,5
2,5
1,5
6
2
1,5
4,5
28

ogółem
uczniów
75
122
112
80
31
196
61
45
148
870

kucharz
cukiernik

3
1

94
29

monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
ogółem branżowa szkoła I stopnia
ogółem

5

149
9

37

272
1.142

technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik cyfrowych procesów graficznych
technik informatyk
technik elektryk
technik mechatronik
technik obsługi turystycznej
technik organizacji reklamy
technik pojazdów samochodowych
ogółem technikum
kierowca mechanik
operator obrabiarek skrawających
mechanik pojazdów samochodowych
mechanik monter maszyn i urządzeń
ogółem branżowa szkoła I stopnia
ogółem

2
0,5
5,5
3,5
4
2
1
3,5

29

60
14
153
90
96
50
32
76
571
16
15
88
69
188
759

technik spedytor
technik teleinformatyk
technik handlowiec
ogółem technikum
wielozawodowa
ogółem branżowa szkoła I stopnia

4
3
4
11
7
7

117
80
106
303
191
191

18

494

84

2.395

Ogółem

22
0,5
0,5
3
3
7

RAZEM
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1.7. Wyniki egzaminów
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO
Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:
1) wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych
w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów,
2) stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem
poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki
i wybranego języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów
obowiązkowych w części pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części
ustnej (bez określania poziomu),
3) zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim
na poziomie rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.
Absolwent szkoły obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części
ustnej i czterech egzaminów w części pisemnej.
Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:
 egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu),
 egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu),
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:
 egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym),
 egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym),
 egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym),
 egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)
Absolwent, aby otrzymać świadectwo, powinien:
 uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu
obowiązkowego w części ustnej,
 uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu
obowiązkowego w części pisemnej,
 przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na
poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony
próg zaliczenia).
Zdawalność egzaminów maturalnych w poszczególnych szkołach przedstawiała się
następująco:
 w I Liceum Ogólnokształcącym im Tadeusza Kościuszki w Wieluniu do
klas III uczęszczało 212 uczniów, szkołę ukończyło 211 uczniów. Do egzaminu
maturalnego przystąpiło 211 uczniów. Świadectwo maturalne w miesiącu lipcu
otrzymało 209 uczniów (dwie osoby miały możliwość przystąpienia do egzaminu
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w terminie poprawkowym – w sierpniu 2018 r.). Jedna osoba nie zdała egzaminu
maturalnego pisemnego z języka polskiego i jedna egzaminu ustnego z języka
angielskiego. Uczniowie zdali w/w egzaminy w terminie poprawkowym. Zdawalność
uczniów wyniosła 100 %.
 w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu do egzaminu
maturalnego przystąpiło 141 absolwentów – zdało 141 co stanowi 100 % (zdawalność
w kraju w liceach ogólnokształcących to 90 %).
 w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu do egzaminu maturalnego przystąpiło 235
absolwentów – egzamin zdało 214 absolwentów, co oznacza zdawalność na
poziomie 91% (przy zdawalności w kraju na poziomie technikum: 79%,
w województwie: 79%).
Zdawalność egzaminu maturalnego zawodami:
ilość
zgłoszonych

klasa

przystąpiło

zdało egzamin
liczba

%

technik architektury
krajobrazu

21

21

15

71

technik budownictwa

36

36

35

97

technik ekonomista

27

27

27

100

technik ekonomista –
finanse i bankowość

29

29

29

100

technik logistyk

60

60

54

90

technik żywienia i sług
gastronomicznych

62

62

54

87

Razem

235

235

214

91

 w Zespole Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu w roku szkolnym
2017/2018 do egzaminu maturalnego przystąpiło 108 absolwentów.
przystąpiło

zdało

zdało %
szkoła
maj

zdało %
CKE
technikum

z prawem
do
poprawki

zdało
poprawkę

zdało
szkoła %

zdało
CKE

zdało
OKE

108

101

93,51%

69,6%

7

4

105=
97,2%

79%

79%
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Zdawalność egzaminu maturalnego zawodami:
Ilość
zgłoszonych

przystąpiło

technik informatyk

22

technik mechatronik
technik cyfrowych
procesów graficznych

oddział

technik obsługi
turystycznej/ technik
organizacji reklamy
technik pojazdów
samochodowych
Razem

zdało egzamin
liczba

%

22

21

95

24

24

24

100

20

20

20

100

18

18

17

94

24

24

23

95,8

108

108

105

97,2

Na uwagę zasługuje wynik egzaminu maturalnego: wszyscy uczniowie Technikum
w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu zdali maturę z matematyki i jest
to wynik o 19% wyższy niż w województwie łódzkim i o 18 % wyższy niż w całej
Polsce.
 w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu do egzaminu
maturalnego przystąpiło 49 absolwentów – zdało 38 uczniów szkoły (77,5 %).
Zdawalność egzaminu maturalnego zawodami:
Ilość
zgłoszonych

Przystąpiło

Technik handlowiec

24

Technik spedytor
Razem

Klasa

Zdało egzamin
liczba

%

24

21

87,5

29

25

17

68

53

49

38

77,5

ZDAWALNOŚĆ MATUR OGÓŁEM
Szkoła
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu
II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu
Technikum w Zespole Szkól nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu
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Szczegółowe dane dotyczące wyników matur w szkołach ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Powiat Wieluński, były przedmiotem sesji Rady Powiatu
w Wieluniu w dniu 17.10.2018 r. i są elementem Informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Wieluński za rok szkolny 2017/2018. Informacja dostępna jest pod adresem:
https://www.powiat-wielun.finn.pl/res/serwisy/pliki/21081212?version=1.0
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Egzamin zawodowy jest przeprowadzany m.in. dla uczniów i absolwentów
branżowych szkół I stopnia, uczniów i absolwentów 4-letnich techników oraz
uczniów, słuchaczy i absolwentów szkół policealnych.
Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności
z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie i składa się z części pisemnej
i części praktycznej.
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu z 40 zadań
zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest
prawidłowa. Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych
papierowych arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.
Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut
i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu
przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym
na stanowisku egzaminacyjnym.
Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

www.powiat.wielun.pl
Strona | 149

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli
minimum 20 punktów),
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie,
otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez
komisję okręgową.
Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje
wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia
otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass –
Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi
uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze
zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne.
Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.
Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
otrzymuje informację o wynikach.
Szczegółowe
informacje
dotyczące
kwalifikacji
wyodrębnianych
w poszczególnych zawodach oraz wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe w szkołach prowadzonych przez Powiat Wieluński w porównaniu
z wynikami wojewódzkimi i krajowymi są elementem wspomnianej wcześniej
Informacji o stanie zadań oświatowych.
Poniżej przedstawiamy podsumowującą informację o ilości uczniów, którzy
posiadając odpowiedni poziom wykształcenia oraz po uzyskaniu świadectw
potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie otrzymali
tytuł zawodowy:
zespół szkół

Zespół Szkół nr 1
w Wieluniu

Zespół Szkół nr 2
im. Jana Długosza

zawód
technik architektury krajobrazu
technik budownictwa
technik ekonomista
technik geodeta
technik logistyk
technik żywienia i usług gastronomicznych
cukiernik
kucharz
monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
technik pojazdów samochodowych
technik obsługi turystycznej
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liczba zgłoszonych
do pierwszej
kwalifikacji
33
38
61
13
67
66
26
26

liczba
uczniów
21
36
53
12
52
54
24
22

69

42

27
12

25
12
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w Wieluniu

Zespół Szkół nr 3
im. M. Kopernika
w Wieluniu

technik organizacji reklamy
technik informatyk
technik cyfrowych procesów graficznych
technik mechatronik
mechanik pojazdów samochodowych
elektromechanik pojazdów
samochodowych
mechanik monter maszyn i urządzeń
(egzamin cechowski)
technik handlowiec
technik informatyk
technik spedytor
sprzedawca

8
23
20
24
22

6
7
15
8
12

24

13

22

21

24
28
30
12

23
18
21
9

1.8. Osiągnięcia uczniów
Poniżej
przedstawiamy
najważniejsze
osiągnięcia
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych w roku 2018 (roku szkolnym 2017/2018).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi
danymi znajdującymi się również we wspominanej wcześniej Informacji.
 I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
W roku szkolnym 2017/2018 178 uczniów brało udział w 23 olimpiadach.
Uczeń klasy II zdobył tytuł laureata w:
 Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej,
 Olimpiadzie Przedsiębiorczości,
 Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, a w Olimpiadzie Wiedzy
o III RP zdobył tytuł finalisty.
W Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej uczennica otrzymała tytuł finalisty.
Tytuł finalisty Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia zdobyła uczennica klasy
drugiej.
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie brali udział w 33 konkursach w tym:
3 międzynarodowych, 10 ogólnopolskich, 6 wojewódzkich, 3 rejonowych,
7 powiatowych, 6 szkolnych.
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego brali udział w wielu dyscyplinach
sportowych, zarówno indywidualnie jak i drużynowo. Największy sukces sportowy
osiągnął uczeń szkoły, który zdobył na Mistrzostwach Świata w Tradycyjnym Karate
w Kanadzie ZŁOTY medal w en-bu i SREBRNY w kumite.
W klasyfikacji całorocznej dziewczęta zajęły I miejsce, a chłopcy II miejsce wśród
szkół ponadgimnazjalnych powiatu wieluńskiego.
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 II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
Sukcesy uczniów liceum:
o edukacyjne:
 XLIV Olimpiada Geograficzna – etap wojewódzki,
 41 Olimpiada Języka Niemieckiego - etap wojewódzki,
 XLV Olimpiada Historyczna – II etap 4 uczniów, III etap 1 uczeń,
o sportowe:
 1 miejsce w biegach przełajowych,
 2 miejsce w województwie w szachach,
 udział uczennicy w mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym,
o artystyczne:
 udział szkolnego teatru POST SCRIPTUM w Przeglądzie Teatralnym
„Mistrzowie wyobraźni” ze spektaklem „Ławka zagubionych”,
 przygotowanie spektakli: „Ławka”, „Z drugiej strony muru”, „Syrenka”.
 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
Najważniejsze osiągnięcia uczniów zespołu:
o edukacyjne:
- rok szkolny 2017/2018
 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku architektura krajobrazu
laureatka, finalistka,
 Turniej "Najlepszy uczeń w zawodzie cukiernik" – 6 miejsce w Polsce,
 Olimpiada Logistyczna – finalista,
 Konkurs o podatkach – 2 miejsce w Polsce,

o

- rok szkolny 2018/2019:
 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – finalista,
 VI finał Mistrzów Polski Uczniów Szkół Cukierniczych Expo Sweet 2019 –
dwaj uczniowie szkoły zostali zakwalifikowani do Finału Mistrzostw Polski
Uczniów Szkół Cukierniczych Expo Sweet 2019, które odbędą się w trakcie
targów EXPO SWEET 2019. Tematem przewodnim jest „Leonardo Da Vinci
– malarz czy inżynier?",
sportowe:
- rok szkolny 2017/2018:
 centralny finał zawodów sportowo-obronnych Sprawni jak Żołnierze 05-08.06.2018 r. - reprezentacja dziewcząt brała udział w Ogólnopolskim
etapie zawodów, które odbywały się w Bornym Sulimowo i uplasowała się na
8 miejscu,
 piłka siatkowa:
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Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego 05-06.03.2018 r. Wieluń - dziewczęta 1 miejsce, chłopcy - 1 miejsce,
Półfinał Województwa Łódzkiego 22-23.03.2018 r. Wieluń - chłopcy 1 miejsce,
dziewczęta - 3 miejsce,
Finał Województwa Łódzkiego - 17.04.2018 r. Wieluń, chłopcy - 2 miejsce,
Ogólnopolski Finał Szkół Ponadgimnazjalnych - 30.05-02.06.2018 r. Ostróda,
chłopcy 10 miejsce,
 tenis stołowy powiat 08-09.01.2018 r. Wieluń - dziewczęta - 3 miejsce, chłopcy - 2 miejsce,
półfinał wojewódzki 16-17.01.2018 r. Zduńska Wola - chłopcy 2 miejsce,
finał wojewódzki chłopcy - 4 miejsce,
- rok szkolny 2018/2019:
 tenis stołowy
Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego 03-04.12.2018 r. Wieluń - dziewczęta 3 miejsce, chłopcy - 2 miejsce,
Półfinał Mistrzostw Województwa Łódzkiego 13.12.2018 r. Zduńska Wola chłopcy 2 miejsce,
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 19.12.2018r. Zelów - chłopcy -9 miejsce.
 Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych 20.09.2018 r. dziewczęta - 1 miejsce, chłopcy - 2 miejsce,
 pływanie
Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego 30.11.2018r. Wieluń - dziewczęta 2 miejsce, chłopcy - 2 miejsce,
Półfinał województwa łódzkiego 05.12.2018 r. Sieradz - dziewczęta 3 miejsce, chłopcy - 3 miejsce.
Inne działania warte podkreślenia to:
- rok szkolny 2017/2018
 "BIEG PAMIĘCI" dla upamiętnienia 77 rocznicy bombardowania Wielunia
1 września 1939 r.
- rok szkolny 2018/2019
 TemaTolerancja – projekt młodzieży realizowany w ramach programu Zwolnieni
z teorii,
 Koncert Dla Niepodległej – organizowany w dniu 9 listopada 2018 r. na hali
WOSiR,
 Konkurs cukierniczy Bake Play udział ucznia kl IITZ w konkursie cukierniczym
Bake Play organizowanym przez Akademię Mistrza – Kruszwica - temat
przewodni Wodny Świat. Uczeń szkoły został laureatem publiczności.
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 Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
osiągnięcia edukacyjne:
 udział w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy Samochodowej w Warszawie,
 udział w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego,
 XII miejsce w rankingu wojewódzkim w projekcie unijnym IT SZKOŁA,
 wyróżnienie w etapie regionalnym Konkursu Żołnierze Wyklęci Obudźcie
Polskę,
o sukcesy sportowe:
 IV miejsce w kategorii wiekowej ucznia klasy III ts w biegach w Rimini,
na dystansie 10 mil,
 I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wieluńskiego w piłce plażowej chłopców,
 III miejsce w Półfinałach Mistrzostwach województwa w piłce plażowej
chłopców,
 III i IV miejsce w indywidualnych biegach przełajowych, które zdobył uczeń
szkoły oraz udział w Mistrzostwach Województwa rozegranych w Uniejowie,
o dokonania artystyczne:
 II miejsce w kategorii piosenka angielska w Międzyszkolnym Konkursie Poezji
i Piosenki Angielskiej i Niemieckiej,
 II miejsce i III miejsce w Konkursie Fotograficznym SLEEVEFACE.
o

 Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu
o

sukcesy edukacyjne:
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia klasy 1 technik teleinformatyk,
 I miejsce w Olimpiadzie Wiedzy Informatycznej „EDUsukces informatyki”,
 II miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
 I miejsce w X Powiatowym Konkursie Fryzjerskim „Młody Mistrz Fryzjerstwa”,
 I, II i III miejsce w Konkursie fryzjerskim w ramach Najlepszy w Zawodzie: „Od
Baroku do gwiazd popu”,
 II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Zabytkach Powiatu
Wieluńskiego,
o sukcesy sportowe:
 I miejsce w Mistrzostwach Polski w CS GO LG Super Game E-sport 0103.06.2018 r. - I miejsce w Finale Mistrzostw Województwa w piłce ręcznej
chłopców,
 III miejsce w kategorii M16 w IV Wieluńskim Biegu Pokoju i Pojednania.
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1.9. Programy i projekty
 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
1) Program "Medical Leader" - udział ok. 90 uczniów w wykładach i warsztatach
medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
2) Projekt "Medyczny Inkubator" - udział ok. 90 uczniów w wykładach
i warsztatach medycznych zorganizowanych w PSZOZ w Wieluniu, poznawanie
funkcjonowania placówek medycznych,
3) Projekt "Zdolny Uczeń-Świetny Student"- udział ok. 10 uczniów w warsztatach
biologicznych Uniwersytetu Łódzkiego,
4) Projekt "StreatLaw- licea ogólnokształcące" - udział ok. 30 uczniów klasy
Humanistycznej w wykładach i warsztatach Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wrocławskiego,
5) utworzenie "Klasy Akademickiej SGH" - SGH Warszawa,
6) Projekt "UMED" - udział ok 90 uczniów w warsztatach i wykładach na
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
7) warsztaty i wykłady dla klas matematyczno - fizycznych w ramach współpracy
i umowy partnerskiej podpisanej z Politechniką Wrocławską.
 II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
Projekt „Nauka – inwestycja w przyszłość”, o wartości: 454.659,56 zł.
W ramach projektu odbyły się:
 dodatkowe zajęcia dla uczniów II LO przygotowujących się do egzaminu
maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka,
informatyka. Prowadzone są zajęcia dla 23 grup, co daje łącznie 2.080 godzin
lekcyjnych,
 wyjazdy na zajęcia warsztatowo – laboratoryjne dla uczniów klas biologiczno –
chemicznych we współpracy z uczelniami wyższymi,
 zakup pomocy dydaktycznych, a także urządzeń TIK do prowadzenia zajęć
z przedmiotów przyrodniczych na łączna kwotę 58.340,00 zł,
 powstało nowoczesne laboratorium chemiczne otwarte w kwietniu 2018 r.
Łącznie w projekcie uczestniczyło 270 uczniów szkoły.
 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
1) Erasmus - Praktyki Zagraniczne - przeprowadzono dla 55 uczniów zajęcia
językowe, kulturowe, pedagogiczne przygotowujące ich do wyjazdu na praktyki
zawodowe do Portugalii, Niemiec, Hiszpanii, Irlandii Północnej, Włoch i na Maltę:
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 11 uczniów (technik logistyk) w okresie 03.11.2018 r. - 01.12.2018 r. odbyło
praktyki zawodowe w Portugalii,
 44 uczniów wyjeżdża w okresie 11.05.2019 r.- 08.06.2019 r. na praktyki
zawodowe, w ramach realizacji kształcenia w następujących zawodach:
 technik żywienia i usług gastronomicznych – Hiszpania,
 technik architektury krajobrazu – Niemcy,
 technik budownictwa i technik geodeta – Włochy,
 technik budownictwa- obsługa nieruchomości i technik ekonomista – finanse
i bankowość – Irlandia Północna,
 technik ekonomista – Malta,
2) projekt Monter stolarki budowlanej. Celem projektu jest uzyskanie dodatkowej
kwalifikacji rynkowej certyfikowanej „Montowanie stolarki budowlanej” oraz odbycie
staży zawodowych u pracodawców, w celu doskonalenia umiejętności montowania
stolarki budowlanej. W ramach projektu staże wakacyjne odbyło 39 uczniów. Zajęcia
i egzaminy zorganizowane zostały dla 80 osobowej grupy uczniów i 3 nauczycieli
praktycznej nauki zawodu „Montowanie stolarki budowlanej”,
3) Zdolny uczeń - świetny student. Program oferuje uczniom:
 realizację pasji naukowych i poszerzanie zainteresowań poprzez stałą współpracę
z pracownikami naukowymi – indywidualne, cykliczne konsultacje, osobiste i online,
 udział w wybranych, prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim zajęciach
i badaniach oraz w seminariach dla młodych badaczy,
 bezpłatne korzystanie z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie
legitymacji uczestnika Programu (zamawianie publikacji on-line, praca w czytelni
i możliwość wypożyczenia woluminów do domu).
W roku szkolnym 2017/201818 w programie uczestniczyło 7 uczniów Zespołu Szkół
nr 1 w Wieluniu. Wszyscy uczniowie współpracowali z Wydziałem EkonomicznoSocjologicznym. Każdy z uczniów realizował określone badania w obszarze wiedzy
ekonomicznej, socjologicznej i zarządzania. W roku szkolnym 2018/2019 program
realizuje również 7 uczniów Zespołu. Ubiegłoroczna edycja była zakończona
uroczystą galą w Sali Senatu UŁ, na której chętni uczniowie mogli zaprezentować
wyniki swojej pracy. Zaprezentował się również uczeń Zespołu szkół nr 1 w Wieluniu.
Ten sam wystąpił również na Pierwszej Interdyscyplinarnej konferencji naukowej,
gdzie prezentował wyniki swojej pracy na konferencji,
4) projekt poświęcony II wojnie światowej "Active telling, active learning-Human
libraries-Żywe książki". Projekt ma na celu propagowanie pamięci o wydarzeniach
z II wojny światowej. Event będzie zorganizowany w formie „Żywych książek” – jest
to metoda służąca aktywnemu słuchaniu, wykształca szacunek do poglądów innych,
pozwala inspirować się nawzajem, budzi ogromne emocji, gdyż jest spotkaniem „face
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to face”. Fizycznie to spotkanie dwóch osób: czytelnika i „żywej książki”- tzn. osoby,
która chce opowiedzieć swoją historię. W ramach projektu nauczycielki szkoły
przeprowadziły telekonferencję online, opracowały artykuł "Christmas at war" na
stworzonym do tego celu blogu immmerseinhistory.blogspot.com, uczestniczyły
w szkoleniu liderów projektu w Chorwacji w styczniu 2019 r.; 4 gości + 12 uczniów.
 Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
1) „Wykwalifikowany absolwent ZS2 dla kluczowych specjalizacji regionu”.
Najważniejsze zadania w ramach projektu: doposażenie pracowni – 326.388,86 zł,
staże i praktyki – 364.380,00 zł. W ramach środków z projektu doposażono
pracownie w pomoce dydaktyczne, przeprowadzono szkolenia dla uczniów
technikum z zakresu programowania robota spawalniczego, projektowania CAM
iCAD, projektowania i montażu układów pneumatycznych i hydraulicznych, obsługi
diagnoskopu samochodowego, projektowania i montażu instalacji elektrycznych
i szaf sterowniczych, staże zawodowe u pracodawców. W projekcie uczestniczyło
147 uczniów i 9 nauczycieli,
2) „Postaw na ekologię – edukacja ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana
Długosza w Wieluniu”; 16.107,00 zł. - w ramach projektu zorganizowano wycieczki
edukacyjne do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Elektrowni Wodnej JeziorskoTermy Uniejów, Centrum Nauki Techniki w Łodzi, ponadto konkursy i warsztaty
ekologiczne. Wzięło w nim udział 300 uczniów,
3) „Eko-aktywni dla czystego powietrza”; 21.771,00 zł. - w ramach projektu
zorganizowane zostały warsztaty stacjonarne i konkursy na prezentacje
multimedialne, wycieczki do Parku Narodowego Gór Stołowych, Ojcowskiego Parku
Narodowego, Wielkopolskiego Parku Narodowego, w których udział wzięło
550 uczniów,
4) Erasmus+ - „Nowoczesna szkoła, kreatywny pracodawca”, 130 tys. euro.
Zorganizowano praktyki zagraniczne dla uczniów klas: technik informatyk, technik
cyfrowych procesów graficznych, technik mechatronik, technik elektryk, które odbyły
się w Grecji, dla 45 uczniów,
5) „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”. Wartość projektu: 15.000,00 zł., ze
wskazanych środków zakupiono 800 książek, prowadzone były lekcje
z wykorzystaniem nowości wydawniczych, akcja „Przerwa na czytanie, lekcje poezji
przy świecach” do wykorzystania przez wszystkich uczniów zespołu.
 Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu
1) program Erasmus+ - Tytuł projektu: „Europa Kształci Zawodowo IV. W ramach
projektu na praktyki zawodowe do Hiszpanii i na Maltę udali się uczniowie kształcący
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się w następujących zawodach: technik spedytor, technik handlowiec i technik
teleinformatyk. Ilość uczestników ogółem 45 uczniów. (15 uczniów w Hiszpanii
i 30 uczniów na Malcie),
2) program „Zawodowcy w Łódzkim - stypendia dla najzdolniejszych”; zdobycie
stypendiów dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia. Celem programu
było umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów kształcących się
w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie
województwa łódzkiego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce. Ilość stypendystów:
6 uczniów (3 z technikum i 3 z branżowej szkoły I stopnia),
Projekty współfinansowane ze środków Wojewódzkiego
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Funduszu

Ochrony

 Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
Projekt pn.: „EKO – Aktywni dla czystego powietrza” o wartości 24.190,00 zł.
W ramach projektu zorganizowane zostały wycieczki o tematyce ekologicznej
związane bezpośrednio z edukacja przyrodniczo-ekologiczną oraz warsztaty
i konkursy o charakterze ekologicznym i promujące wśród uczniów zdrowe żywienie.
 II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
W ramach konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką” w szkole zrealizowany
został projekt „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Eko-lab w Korczaku”. Wartość
zrealizowanego projektu wyniosła: 55.600,00 zł.
Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „EkoLab w Korczaku” przy II Liceum
Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu pozwoliło na
zagospodarowanie przestrzeni na terenie szkoły od ul. Szkolnej, na powierzchni
351 m² i zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu
edukacyjnego prowadzonego w ramach zajęć z chemii, biologii i geografii.

1.10.

Współpraca z partnerami

Współpraca z uczelniami wyższymi
 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
Dyrekcja szkoły zawarła porozumienia z Uniwersytetem Łódzkim (Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska), Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Uniwersytetem
Wrocławskim (Wydział Prawa i Administracji) oraz Politechniką Wrocławską i SGH
w Warszawie. W ramach nawiązanej współpracy uczniowie liceum biorą udział
w organizowanych przez wymienione uczelnie Festiwalach Nauki oraz wykładach
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i zajęciach otwartych – zarówno na uczelniach, jak również prowadzonych przez
pracowników naukowych w szkole.
 II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
Szkoła współpracuje z:
 Politechniką Łódzką (klasy politechniczne): tydzień na Politechnice we
wrześniu, zajęcia wyjazdowe do Łodzi – lekcje matematyki, zajęcia w II LO
prowadzone przez pracowników PŁ,
 Uniwersytetem Łódzkim: Wydziałem Chemii (systematyczne zajęcia na
uczelni dla klas biologiczno-chemicznych, organizacja wydarzeń w II LO we
współpracy z Wydziałem Chemii, np. Wieczoru Naukowców w II LO),
Wydziałem Prawa i Administracji (zajęcia dla klasy prawniczej prowadzone
przez kadrę naukową w siedzibie uczelni i w szkole, zajęcia w ramach Kliniki
Prawniczej – spotkania i zajęcia ze studentami prawa i administracji,
organizacja konkursów tematycznych we współpracy),
 Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (zajęcia dla klas
dziennikarskich w siedzibie uczelni i szkoły prowadzone przez pracowników
naukowych i dziennikarzy, pomoc wydawnicza uczelni w redagowaniu gazetki
szkolnej).
 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim, w ramach realizacji
wspomnianego wcześniej Programu „Zdolny uczeń, świetny student” oraz
z Politechniką Częstochowską na podstawie Umowy partnerskiej i w ramach
członkostwa Dyrektora Szkoły w Radzie Wydziału uczelni.
 Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
Szkoła współpracuje z:
 Politechniką Śląską i Wielton S.A. w celu uruchomienia klasy patronackiej na
poziomie technikum,
 Uniwersytetem Łódzkim – udział w programie „Zdolny uczeń-świetny student”,
w zakresie konstruowania Statutu Szkoły, wykłady dla uczniów,
 Politechniką Częstochowską i Politechniką Warszawską - wykłady dla uczniów
klas technik informatyk.
 Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu.
Szkoła realizuje współpracę z:
 z Częstochowskim Uniwersytetem Młodzieżowym - Wydziałem Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej, poprzez udział uczniów w wykładach, których
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celem było poszerzenie wiedzy merytorycznej oraz zapoznanie się
z atmosferą panującą na wyższej uczelni.
 z Uniwersytetem Łódzkim - Wydziałem Zarządzania - Logistyka. Celem
współpracy był udział w wykładach z zakresu branży transportowej i zajęcia
warsztatowe z wykorzystaniem programów komputerowych dotyczących
giełdy transportowej.
Współpraca z instytucjami i partnerami społecznymi
 II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
 Firma WIELTON S.A Wieluń. W ramach nawiązanej współpracy zostało
podpisane porozumienie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom
młodzieży i kształtując kompetencje kluczowe we współczesnym świecie, w II LO
otwarto klasę politechniczną pod patronatem firmy WIELTON S.A., opartą na
współpracy liceum i świata biznesu. Jest ona szansą dla tych, którzy chcą rozwijać
swoje umiejętności pod okiem takich partnerów, jak Politechnika Łódzka i firma
Wielton,
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu. W ramach
współpracy uczniowie klasy biologiczno-chemicznej odbyli cykl warsztatów
prowadzonych przez lekarzy wieluńskiego szpitala. Ich celem było poznanie pracy
pracowników służb medycznych i funkcjonowania poszczególnych oddziałów
wieluńskiej lecznicy. Podczas wizyt uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem
oddziałów wieluńskiego szpitala oraz wysłuchali wielu ciekawych wykładów lekarzy,
 Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu. W ramach współpracy pracownicy
KPP w Wieluniu prowadzą spotkania profilaktyczne zarówno dla uczniów II LO jak
i rodziców. Zorganizowano „Konkurs dla Szkół Średnich Województwa Łódzkiego
o Puchar Komendanta Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod patronatem Wojewody
Łódzkiego”. Wzięło w nim udział 5 szkół średnich: Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu,
Zespół Szkół nr 3 w Wieluniu, I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu, II Liceum
Ogólnokształcące w Wieluniu oraz Liceum Katolickie w Wieluniu. Prowadzone są
cykliczne spotkania młodzieży z policją celem zapoznania się z możliwością podjęcia
pracy na stanowisku funkcjonariusza policji.
 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
 Fundacja „Dotknij Pomocy”. W ramach kontaktów zostały zorganizowane
akcje charytatywne mające na celu pomoc uczennicy szkoły z klasy pierwszej,
poprzez:
 zbiórki pieniędzy,
 współorganizacje meczu charytatywnego na hali WOSiR w Wieluniu,

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

www.powiat.wielun.pl
Strona | 160

 Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. Uczniowie szkoły biorą
udział w programach stypendialnych Fundacji i wspierają pozyskanie stypendiów dla
uczniów – 9 w ubiegłym roku szkolnym,
 Zwolnieni z Teorii - platforma stworzona przez polski edukacyjny startup
społeczny Social Wolves, którego uczestnicy zakładają i realizują własne projekty
społeczne Realizacja projektu #TemaTolerancja przez młodzież Zespołu Szkół nr 1
w Wieluniu.
 Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
 Wielton S.A., Ania Holding, Zugil S.A.- prowadzenie klas patronackich;
nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Lakiernictwa Przemysłowego oraz
Patrol Group – w celu uruchomienia kolejnych klas patronackich,
 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu – udział w projektach
kulturalnych i artystycznych, współorganizacja koła teatralnego „wpół do czwartej”
oraz z Powiatową Biblioteką Publiczną – współorganizacja konkursów dla młodzieży
m.in. Powiatowego Konkursu Ortograficznego „O Złote Pióro Starosty Wieluńskiego”,
konkursów czytelniczych,
 w obszarze działań charytatywnych - współpraca z PCK – Honorowe
Krwiodawstwo oraz z DKMS – organizacja akcji „Zostań Dawcą”,
 Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych – udział młodzieży
szkoły w poczcie sztandarowym Związku podczas uroczystości patriotycznych.
 Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu
 Europart Polska S.A., Koroną Candles sp z o.o., Nowakowski Transport. Są to
firmy współpracujące ze szkołą w branży spedycyjnej i handlowej, które organizują
zajęcia warsztatowe wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia
zawodowego,
 Wieluński Dom Kultury w Wieluniu. Szkoła realizuje program: „KinoSzkoła.
Interdyscyplinarny program edukacji Medialnej i Społecznej”- uczniowie uczestniczą
w zajęciach warsztatowych złożonych z prelekcji, projekcji filmu w sali kinowej
i dyskusji. Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych
poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej
sztuki filmowej oraz w Sparcie w kształtowaniu postaw empatycznych młodzieży,
pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata,
 Polski Czerwony Krzyż, wspólna realizacja akcji krwiodawstwa. Akcje
prowadzone są od 2003 r. we współpracy z PCK, Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi i Punktem Pobrań w Wieluniu. W ramach
krwiodawstwa w trakcie roku szkolnego organizowane są akcje honorowego
oddawania krwi w szkole. W roku szkolnym 2017/2018 krew oddały 120 osoby.
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Razem oddano honorowo 54 litry krwi. W ramach akcji krwiodawstwa wzięto udział
w Światowym Dniu Krwiodawstwa
1.11.

Inwestycje i remonty

 II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
1) przebudowa i rozbudowa boiska szkolnego na boisko lekkoatletyczne zgodnie
z Programem Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej w wersji 200,00 m - budowa
bieżni okrężnej 4-torowej, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą wraz
z infrastrukturą towarzyszącą – ETAP II oraz izolacja fundamentów. Wartość
zadania: 679.452,48 zł, sfinansowanego z: budżetu Powiatu Wieluńskiego
(594.452,48 zł) i w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego
(85.000,00 zł),
2) budowa przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej – odcinek D8-D17,
wartość zadania: 31.689,14 zł, sfinansowanego z budżetu II Liceum
Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu,
3) odwodnienie liniowe terenu przy boisku wielofunkcyjnym - 25.632,74 zł,
budżet II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu,
4) remont i wyposażenie nowoczesnego laboratorium chemicznego, - 151.304,50
zł, budżet szkoły,
5) remont pracowni matematyczno-fizycznej, 98.185,45 zł. Zadanie zostało
sfinansowane przez: sponsora: WIELTON S.A. (89.000,00 zł) oraz z budżetu
II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu (9.185,45 zł).
 Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu:
 budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkół 1
w Wieluniu, wartość zaangażowanych środków to: 311.888,00 zł. Inwestycja
finansowana jest z budżetu Powiatu Wieluńskiego. W ramach zadania wykonano:
zakupienie i adaptację projektu oraz wykonano roboty ziemne i fundamenty,
 rozbudowa warsztatów szkolnych budowlanych. Wartość zadania w 2018 r.
stanowi kwotę 1.287.550,21 zł, w tym kwota 160.404,40 zł to wydatki, które nie
wygasły z rokiem budżetowym 2018. W ramach inwestycji wykonano między innymi:
 dach stalowy i fasadę szklaną na trzeciej części budynku obejmującej
pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Wartość inwestycji: 204.863,00 zł.
Zaangażowane środki stanowią budżet Powiatu Wieluńskiego,
 budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i cwu, co, ct, wentylacji mechanicznej
i klimatyzacja, instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznej niskoprądowej,
wykonanie posadzek cementowych i betonowych za kwotę 601.834,00 zł, ze
środków Powiat Wieluńskiego,
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 zakup: ścianki przesuwnej z montażem, skrzydła, ościeżnice, okna, materiały
budowlane na wykonanie posadzek przyziemia i piętra, mieszanki betonowe.
Zakup stanowił wydatek 150.188,72 zł, sfinansowany z budżetu Zespołu Szkół
nr 1 w Wieluniu.
 Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
1) dokonano remontu pracowni grafiki komputerowej B20/21 w budynku
warsztatów szkolnych, polegającego na położeniu tynków i pomalowaniu ścian,
położono płytki, kupiono materiały budowlane i elektryczne do wykończenia ww.
pomieszczenia, sfinansowany z dochodu rachunku dochodów jednostek
budżetowych w kwocie ok. 30.000,00 zł,
2) przeprowadzono kompleksowy remont wydziału obróbki skrawaniem wraz
z maszynami i urządzeniami w sali B27 w budynku warsztatów szkolnych, polegający
na położeniu tynków na ścianach, pomalowaniu pomieszczenia, wykonano
zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych oraz kupiono materiały budowlane
i elektryczne do wykończenia ww. sali dydaktycznej za kwotę ok. 90.000,00 zł, przy
częściowym finansowaniu z firmy ZUGiL S.A. W chwili obecnej pracownia wymaga
doposażenia w meble, sprzęt komputerowy i w pomoce dydaktyczne,
3) wyremontowano dwie łazienki na I piętrze dla uczniów w budynku szkoły,
działanie sfinansowano z budżetu w kwocie 16.565,49 zł,
4) utworzono gabinet psychologa szkolnego – wartość ok. 3.000,00 zł,
5) utworzono nowoczesną pracownię językową – 23.763,29 zł specjalistyczny
sprzęt elektroniczny, 9.721,62 zł meble,
6) modernizacja przestrzeni przed szkołą. Położono kostkę brukową przed
budynkiem szkoły w kwocie 22.074,74 zł, sfinansowane z dochodu rachunku
dochodów jednostek budżetowych.
 Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu
1) wyposażono salę informatyczną w nowe zestawy komputerowe wraz
z licencjami - 15 sztuk, wartość: 22.640,00 zł, budżet szkoły,
2) zakupiono zestaw nagłośnienia (głośniki + wzmacniacz + mikrofony),
o wartości: 4.261,00 zł, budżet szkoły.
2. Kształcenie specjalne w szkołach prowadzonych przez powiat wieluński
2.1. Sieć publicznych szkół specjalnych
Struktura placówek edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Wieluński w obszarze
szkolnictwa specjalnego przedstawia się następująco:
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 Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu, w skład którego wchodzą: Szkoła
Podstawowa Specjalna nr 3, Gimnazjum Specjalne nr 4 („do wygaszenia”
z dniem 31.08.2019 r.), Branżowa szkoła I stopnia, Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy,
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach, w skład którego
wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne („do
wygaszenia” z dniem 31.08.2019 r.), Szkoła specjalna przysposabiająca do
pracy.
2.2. Baza lokalowa szkół
 Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu
Całkowita powierzchnia obiektu wynosi 1.225,53 m². Szkoła dysponowała
25 salami na potrzeby uczniów. Sale do terapii: integracji sensorycznej, rehabilitacji
ruchowej,
doświadczania
świata,
arteterapii,
dogoterapii.
Pracownie:
gastronomiczna, komputerowa, ekopracownia. Sale lekcyjne: klasa plastyczna,
muzyczna, językowa, geograficzno – historyczna, matematyczna, j. polskiego, pięć
klas do zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów klasowych. Szkoła
posiada również: gabinet logopedyczny, medycyny szkolnej, pedagoga, bibliotekę,
świetlicę, małą salkę gimnastyczną i salę do zajęć muzyczno – ruchowych,
magazynek sportowy, dwie szatnie, pomieszczenia socjalne, składnicę akt,
sekretariat i gabinet dyrektora.
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach
Ośrodek funkcjonuje na terenie Gminy Czarnożyły w odległości 10 km od
Wielunia. Całkowita powierzchnia działki Ośrodka wynosi 5.615 m2. Na terenie działki
znajduje się budynek główny Ośrodka o powierzchni użytkowej 664,98 m 2 i sala
gimnastyczna o wymiarach 12 m x 24 m z zapleczem o łącznej powierzchni 565,69
m2. Sala gimnastyczna została oddana do użytku 12.06.2018 r. Na terenie działki
znajdują się również dwa garaże blaszane i wiata gospodarcza. Cały obiekt Ośrodka
ogrzewany jest własną kotłownią opalaną ekogroszkiem.
W ramach Ośrodka funkcjonuje internat, w którym do dyspozycji jest 5 pokoi,
w których maksymalnie może mieszkać 24 wychowanków. Ośrodek posiada własną
kuchnię i stołówkę. Wychowankowie korzystają z czterech posiłków dziennie.
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,50 zł. Ośrodek jest w posiadaniu
2 samochodów typu bus (CITROEN JUMPER 19 miejsc i FORD TRANSIT 9 miejsc),
które wykorzystywane są do codziennego dowozu wychowanków do Ośrodka oraz
zaopatrzenia. Ośrodek posiada w swoim użytkowaniu 7 sal lekcyjnych oraz
następujące pracownie i sale specjalistyczne:
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pracownia komputerowa,
pracownia rękodzieła,
pracownia gospodarstwa domowego,
sala integracji sensorycznej,
sala doświadczania świata,
sala muzyczno-ruchowa-świetlica,
gabinet logopedyczny,
gabinet psychologa i pedagoga.
2.3. Uczniowie szkół specjalnych
nazwa zespołu
szkół/placówek

Zespół Szkół
Specjalnych
w Wieluniu

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Gromadzicach

nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum Specjalne
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia
Szkoła Przyspasabiająca do Pracy
nauczanie indywidualne
zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
ogółem
Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum Specjalne
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
ogółem

liczba
oddziałów
5
1
3
2
0
0
11
4
1
3
0
10

liczba
uczniów
25
4
14
8
2
10
63
14
6
16
6
42

 uczniowie w poszczególnych typach szkół wg klas:


Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu
nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3

Gimnazjum Specjalne nr 4
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia

klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
zaj. rewalidacyjno- wych.
III
I
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II
III
I

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
ogółem:



5
5
8
63

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach
nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa Specjalna

Gimnazjum Specjalne nr 4
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

klasa
I
II
IV
V
zaj. rewalidacyjno- wych.
III
I
II
III

ogółem:

Ilość uczniów
0
5
1
8
6
6
8
1
7
42

2.4. Nabór do klas I
 Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu
Nabór do szkół specjalnych uwarunkowany jest specyfiką realizowanego
kształcenia. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie przez ucznia orzeczenia
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
z powodu niepełnosprawności intelektualnej. Warunkiem przyjęcia do szkoły
branżowej jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim oraz brak
przeciwwskazań lekarskich do pracy w wybranym zawodzie. Na rok szkolny
2017/2018 zrekrutowano 14 nowych uczniów, natomiast na kolejny rok szkolny: 18.
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach
Nabór do ośrodka uwarunkowany jest specyfiką placówki oraz ilością wolnych
miejsc w internacie. Do placówki przyjmowane są dzieci o bardzo różnym stopniu
niepełnosprawności intelektualnej – od górnej granicy niepełnosprawności
umiarkowanej,
poprzez
niepełnosprawność
w
stopniu
znacznym
do
niepełnosprawności w stopniu głębokim. Ponadto dzieci mają dodatkowe
niepełnosprawności tj.: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, wady wzroku
i słuchu, obniżona sprawność fizyczna (niepełnosprawności sprzężone). Na rok
szkolny 2017/2018 zrekrutowano 4 nowych uczniów, natomiast na kolejny rok
szkolny: 2 uczniów.
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W dalszym ciągu obserwuje się ogólną tendencję spadkową w naborze do szkół
specjalnych. Znaczna liczba dzieci pozostaje w szkołach masowych, część
przechodzi do szkół integracyjnych.
2.5. Kadra szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wieluński
Kadra kierownicza – zmiany w 2018 r.
W dniu 31.08.2018 r. zakończył się okres powierzenia stanowiska Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gromadzicach Panu Andrzejowi
Lachowi, który z następnym dniem przeszedł na świadczenie emerytalne.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja rekomendowała
Pana Mirosława Kubiaka jako kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gromadzicach. Zarząd Powiatu w Wieluniu
powierzył do dnia 31.08.2023 r. przedmiotowe stanowisko wyłonionemu
kandydatowi.
Kadra pedagogiczna
szkoła

nauczyciele

ZSS

w pełnym wymiarze
niepełnym wymiarze
w pełnym wymiarze
niepełnym wymiarze
w pełnym wymiarze
niepełnym wymiarze

SOSzW
ogółem

dyplomowany

mianowany

17
1

5
0

10
0

0

1

1

1

16

27

2
4

16
0

21
1

stażysta

kontraktowy

0
0

17
0

2
4

2
Dyplomowany

17

27

Mianowany
Kontraktowy

21

Stażysta
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Pracownicy administracji i obsługi
nazwa szkoły/placówki

liczba pracowników
administracja
obsługi

Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu

1

5

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach

4

11

5

16

Razem:

2.6. Kształcenie zawodowe
Kształcenie zawodowe w obszarze szkolnictwa specjalnego realizowane jest
w Branżowej Szkole I Stopnia w Wieluniu, będącej elementem składowym Zespołu
Szkół Specjalnych w Wieluniu. Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły Specjalnej
I stopnia jest posiadanie przez kandydata orzeczenia wydanego przez poradnię
psychologiczno- Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu
niepełnosprawności intelektualnej oraz brak przeciwwskazań lekarskich do pracy
w wybranym zawodzie. Szkoła prowadzi kształcenie dualne. Uczeń w szkole ma
status młodocianego pracownika. Musi mieć ukończone 15 lat i nie przekraczać 18
lat, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac lub
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Po zdaniu egzaminów
zawodowych zdobywa tytuł czeladnika w swoim zawodzie, który daje mu możliwość
podjęcia zatrudnienia zarówno w kraju, jak i każdym państwie europejskim.
W Zespole Szkół Specjalnych kształcimy uczniów w 9 zakładach pracy w zawodach:
kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, blacharz samochodowy, elektromechanik
pojazdów samochodowych, stolarz.
2.7. Osiągnięcia uczniów
 Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu
o sukcesy edukacyjne:
 udział w XIV Spotkaniu Mistrzów Sztuki Kulinarnej,
 XXII Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego ( I, II, III m),
o osiągnięcia artystyczne:
 II Powiatowy Przegląd Piosenki Różnej,
 X Festiwal Kolęd i Pastorałek,
o dokonania sportowe:
 XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych (1 x I m, 5x II m,
1x III m),
 VIII Łódzki Turniej w Bowlingu Olimpiad Specjalnych w Wieluniu, (4 x Im,
1 x II m, 1 x IV m, 2 x V m).
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 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach
o - sukcesy sportowe:
 XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych KatowiceChorzów- Mikołów 2018. Zdobycie 9 medali: 4 złote i 5 srebrnych przez
SPORTOWCÓW Z Klubu Olimpiad Specjalnych „Leśni” Gromadzice,

Łódzki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych – Zduńska Wola 2018
– I miejsce,
 III Łódzki Turniej Tenisa Stołowego w Rawie Mazowieckiej - I, II i III
miejsce,
o - osiągnięcia artystyczne:
 Przegląd Piosenki dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w WDK
Wieluń – wyróżnienie,
 udział w Międzypowiatowym Festiwalu „ TALENT SHOW” 2018.
2.8. Programy i projekty
 Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu
lp.
1.

nazwa
Region Równych Szans 2018

2

Włączenie się w Obchody
NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI

3

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa- Kod do przyszłości

4

Cztery Pory Roku
w Kuchni, projekt Mleko,
Aktywnie wypoczywaj i swoje
umiejętności poznawcze
rozwijaj.
projekt ogólnopolski
„Niesamowity Świat Higieny
Jamy Ustnej” -program
edukacji stomatologicznej.

5

opis zadania
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze
regionalnym. Udział w prowadzonych grupowych
i indywidualnych zajęciach, które miały na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej. Tygodniowy pobyt uczniów w Załęczu Wielkim.
Ogólnopolska Akcja kartki dla Powstańca – BohaterON.
Uroczystość zorganizowana w Kościele Św. Barbary połączona
z koncertem Orkiestry Dętej, 100 zabaw dla Niepodległej, Rekord
dla Niepodległej – zbiorowe odśpiewanie Hymnu.
Prowadzenie zajęć z kodowania w ramach zajęć rozwijających
zainteresowania uczniów. Przeprowadzenie warsztatów
w PMDKiS w Wieluniu oraz Szkolnego Dnia Programisty
z udziałem doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu
Łódzkiego, wykładowcy akademickiego, doradcy metodycznego,
popularyzatora stosowania nowych technologii w edukacji.
Celem projektu jest rozwijanie autonomii uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną, wdrożenie ich do życia
społecznego, a przede wszystkim wyposażenie w takie
umiejętności i wiadomości, które umożliwią im spostrzeganie
siebie jako osoby niezależnej.
Udział i organizacja Szkolnego Dnia Zdrowia – warsztaty
zdrowego żywienia i aktywności sportowej.
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 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach
lp.
1.

2.

nazwa
Ogólnopolski Program
edukacyjno-zdrowotny
„Śniadanie daje moc”

Dotacja celowa na
wyposażenie szkoły
podstawowej i gimnazjum
w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe.

opis zadania
W ramach programu zorganizowano:
 spotkanie z pielęgniarką na temat dbania o zdrowie i higienę
osobistą,
 wspólne warsztaty kulinarne z uczniami ZS nr 1 w Wieluniu,
 przedstawienie dla wychowanków Ośrodka pt.: „Rzepka”
przygotowane przez rodziców uczniów,
 wspólne śniadanie podsumowujące Program „Śniadanie daje
moc”.
W programie wzięło udział 30 wychowanków Ośrodka,
10 rodziców oraz 10 uczniów ZS nr 1.
Dotacje przeznaczona została na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych
dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych dla 22 uczniów niepełnosprawnych,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.9. Współpraca z partnerami
 Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu
 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Wieluniu.
Realizacja działania - pomoc w zawieraniu umów z pracodawcami organizowaniu
dokształcania zawodowego podnoszącego kwalifikacje uczniów Branżowej Szkoły
Specjalnej I stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Pomocy
udzielono 7 uczniom klasy pierwszej,
 Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Tratwa” w Wieluniu
Realizacja działania - udział uczniów, nauczycieli i rodziców w bezpłatnych
warsztatach oraz realizacji programów profilaktycznych prowadzonych w Zespole
Szkół Specjalnych w Wieluniu. Zrealizowane programy: „Spójrz inaczej”, „Stop
dopalaczom”, „Trzymaj formę”, „Ja i używki”, „Jestem OK”, „Wyloguj się do życia”,
„Poszukiwanie szczęścia”, „Stop agresji”. Dzięki współpracy skorzystali wszyscy
uczniowie realizujący zajęcia w szkole (55 uczniów), nauczyciele, rodzice,
 Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska
Realizacja działania - organizacja wojewódzkich zawodów sportowych z bowlingu
i pływania. Prowadzenie treningów dla zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych
„Słoneczko” działającego w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu w formie zajęć
pozalekcyjnych, „Daj mi szansę” – zajęcia z gry w kręgle, w ramach projektu MSiT„Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych” z pływania. Udział
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w zawodach rangi ogólnopolskiej, szkoleniach dla trenerów i zawodników,
organizacja obozów sportowo – rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Prowadzenie Klubu Olimpiad Specjalnych „Słoneczko” w Wieluniu –
opłacanie składek członkowskich. Praca społeczna w Zarządzie Oddziału
Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska - Łódzkie. Liczba korzystających –
21 zawodników, 2 trenerów, 5 wolontariuszy – nauczycieli i 5 rodziców. Udział
w każdej sportowej formie organizowanej dla uczniów w ramach współpracy jest
bezpłatny,
 Fundacja Integracja Jana Pawła II z Łodzi
Realizacja zadania polega na udziale w corocznych koncertach z okazji Dnia
Dziecka i Mikołaja dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Korzystający to wszyscy uczniowie szkoły. Dzięki tej współpracy uczniowie mają
możliwość uczestniczenia w zorganizowanych bezpłatnych imprezach masowych
w Atlas Arenie w Łodzi doskonaląc swoje umiejętności społeczne. Na każdym
koncercie uczniowie otrzymują paczki z okazji ww. uroczystości,
 gminne ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu Wieluńskiego
Współpraca z partnerem polega na organizacji udziału wszystkich uczniów szkoły
w corocznych kilkudniowych wyjazdach rekreacyjno–edukacyjnych. Dzięki tej
współpracy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zorganizowanych
bezpłatnych wyjazdach na wycieczki przedmiotowe, imprezach, doskonaląc swoje
umiejętności społeczne, realizując programy profilaktyczne. Uczniowie korzystają
również z dofinansowań dożywiania.
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach
 Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego - pozyskanie środków
finansowych z 1 % podatku na rzecz SOSW w Gromadzicach z przeznaczeniem na
cele sportowe,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Gromadzicach - organizowanie wspólnych
warsztatów tematycznych prowadzonych przez Pracownię Artystyczną „Rękodzieło
miłością inspirowane” przy SOSW Gromadzice:
 „Elementy florystyki bożonarodzeniowej – wykonanie stroika”,
 „Warsztaty o tematyce wielkanocnej – wianek świąteczny oraz porady domowego
SPA”,
 Związek Kół Gospodyń Gminy Pątnów - zbiórka i przekazanie darów
żywnościowych na rzecz wychowanków Ośrodka,
 Parafia p.w. Św. Bartłomieja w Czarnożyłach - organizowanie zajęć
z hipoterapii dla wychowanków SOSW w Gromadzicach w miesiącach wrzesień –
listopad.
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2.10.

Inwestycje i remonty
 Specjalny Ośrodek Szkolno _ Wychowawczy w Gromadzicach
źródło finansowania
Starostwo Powiatowe
w Wieluniu
Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej i Sportu
darowizna – 4.000,00 zł
środki własne- 3.900,00 zł

lp.
1.

zadanie
budowa sali gimnastycznej
przy SOSW
w Gromadzicach

kwota
całkowita wartość : 1.734.843,00 zł
dofinansowanie z FRKFiS482.600,00 zł

2.

utworzenie sali integracji
sensorycznej w SOSW
w Gromadzicach
utworzenie pokoju
nauczycielskiego

7.900,00 zł

2.200,00 zł

budżet, dochody jednostek
samorządowych

utworzenie świetlicy

3.800,00 zł

budżet, dochody jednostek
samorządowych

3.
4.

3. Pozostałe placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Wieluński
3.1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu
 kadra pedagogiczna
nauczyciele
w pełnym wymiarze
niepełnym wymiarze

prof. ośw. dyplomowany
0
9
0
1

mianowany
7
0

kontraktowy
0
0

stażysta bez stopnia
0
0
0
0

 pracownicy administracji i obsługi
wymiar
zatrudnienia
pełnozatrudnieni
niepełnozatrudnieni

ilość pracowników
administracja
1
1

obsługa
2
0

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu realizowała w 2018 roku
następujące:
1) zadanie statutowe: diagnozowanie dzieci i młodzieży
 diagnoza:
 psychologiczna - 668 uczniów,
 pedagogiczna – 698 uczniów,
 logopedyczna – 351 uczniów,
 związana z wyborem kształcenia i zawodu – 50 uczniów,
 badania przesiewowe:
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logopedyczne „Mówię” – 311 uczniów,
słuchu - 170 dzieci,
wzroku – 125 dzieci,
badania przesiewowe noworodków - 121 dzieci,

2) zadanie statutowe: udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 terapia:
 psychologiczna –51 uczniów,
 pedagogiczna - 35 uczniów,
 logopedyczna– 154 dzieci,
 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 30 dzieci,
 terapia Integracji Sensorycznej SI – 3 dzieci,
 terapia grupowa dla dzieci/uczniów z zaburzeniami zachowania,
z nadpobudliwością i zahamowaniem psychoruchowym oraz niektórymi
zaburzeniami emocjonalnymi (socjoterapia) – 59 uczniów,
 Trening Umiejętności Społecznych - 6 uczniów,
 terapia dla dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną – 23 dzieci,
 EEG Biofeedback – 41 uczniów,
 INPP (Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska) ind – 6 uczniów,
 INPP (Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska) 1 grupa – licząca 5
dzieci,
 zajęcia aktywności twórczej (na terenie przedszkoli ) – 50 dzieci,
 zajęcia logorytmiki o charakterze profilaktyki logopedycznej (na terenie
przedszkoli) – 36 dzieci,
 terapia wspierająca – 1 osoba,
 terapia rodzin –15 osób,
 poradnictwo psychologiczno - pedagogiczno – logopedyczne:
 152 uczniów,
 1194 rodziców,
 162 porady dla pracowników instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny,
3) zadanie statutowe: realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających
wychowawczą i edukacyjną formę przedszkola, szkoły i placówki, w tym
wspieranie
nauczycieli
w
rozwiązywaniu
problemów
dydaktycznych
i wychowawczych
 wspieranie uczniów z trudnościami w nauce oraz zachowaniu poprzez:
realizowanie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych, warsztatowych, w których
udział wzięło 3.697 uczniów ze szkół,
 wspieranie rodziców w procesie edukacji i wychowania dzieci poprzez:
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 udział w treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców uczestniczyło 46 osób,
 udział w szkoleniach o tematyce profilaktyczno- edukacyjnej - uczestniczyło
1.746 rodziców z terenu powiatu,
4) zadanie statutowe: organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli,
szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
 szkolenia dla rad pedagogicznych szkół: uczestniczyło 486 nauczycieli,
 punkty konsultacyjne na terenie szkół Powiatu Wieluńskiego – 29 punktów,
 grupa samodoskonalenia / samokształcenia
 pedagogów ze szkół podstawowych i gimnazjów – 14 osób,
 pedagogów ze szkół ponadpodstawowych - 8 osób,
 logopedów –11 osób,
 dla doradców zawodowych - 8 osób.
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – 20 osób,
Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych i zastępczych – 20 rodziców.
Nowym zadaniem realizowanym po raz pierwszy w roku 2018 było
wykonywanie działań w ramach utworzonego przy poradni Ośrodka koordynacyjno rehabilitacyjno – opiekuńczego. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Wieluniu decyzją Zarządu Powiatu w Wieluniu od dnia 18 grudnia 2017 r. realizuje
wskazane wyżej zadanie wynikające z postanowień rządowego programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, który przewidywał utworzenie na
terenie powiatu przedmiotowego ośrodka.
1)
2)

3)
4)
5)

Do zadań ośrodka należy:
udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów
rozwojowych dziecka,
wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej,
specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej,
fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze
powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i specjalistach w tym
obszarze,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich
rodzinom.
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W ramach pracy ośrodka zorganizowano: 3 zespoły wczesnego wspomagania
(2 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz 1 dziecka słabosłyszącego).
Zorganizowano dodatkowe usługi dla 6 dzieci posiadających opinię o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju. Dla 13 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością
i ich rodziców zorganizowano wsparcie specjalistyczne. W zależności od
zdiagnozowanego problemu zalecane były dalsze niezbędne konsultacje
specjalistyczne, zarówno w poradniach specjalistycznych jak i u lekarzy specjalistów.
Dzięki temu w przypadku 2 dzieci (z 13) pozwoliło to finalnie stwierdzić
występowanie niepełnosprawności i wydać opinie o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju. Wszyscy rodzice dzieci niepełnosprawnych, jak
i zagrożonych niepełnosprawnością korzystali z instruktażu, porad, konsultacji
w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem
(np. wzmacniania więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicem i dzieckiem,
rozpoznawania zachowań dziecka i utrwalania właściwych reakcji na te zachowania).
Udzielano również informacji i wskazówek w zakresie przystosowania warunków
w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu
w pracy z dzieckiem odpowiednich pomocy i sprzętu. Porady i konsultacje dla
rodziców pozwoliły zmienić zasady postępowania, racjonalnie oceniać potrzeby
dziecka, stawiać wymagania na miarę jego możliwości, wykazywać większą
konsekwencję w egzekwowaniu wymagań, ustaleń, umów.
W roku 2017 r. poradnia otrzymała dotację celową w kwocie 15.000,00 zł na zakup
pomocy wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz
w 2018 r. kwotę 31.200,00 zł na wynagrodzenia dla specjalistów prowadzących
zajęcia bezpośrednio z dziećmi.
 programy i projekty:
Pracownik poradni pełnił rolę koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu
narzędzi i standardów poradni psychologiczno – pedagogicznych w ramach realizacji
projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia
diagnozy psychologiczno – pedagogicznej” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji w Warszawie. W ramach działania przeprowadzono 2-dniowe szkolenie na
terenie poradni na temat „Wdrażanie modelowego zestawu narzędzi
diagnostycznych do badania sfery emocjonalno – społecznej TROS-KA oraz
standardów pracy poradni psychologiczno – pedagogicznych”. W szkoleniu brało
udział 10 pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych z Łasku,
Wieruszowa, Pajęczna oraz Wielunia. Zorganizowano dwukrotne konsultacje na
terenie poradni dla uczestników szkolenia dotyczące stosowania modelowego
zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA,
opracowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem procesu diagnozy oraz
przebiegu pilotażu wdrażania standardów pracy poradni psychologiczno -
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pedagogicznych. Opracowano raport końcowy z działań pilotażowych wraz z oceną
merytoryczną procedury wykorzystania narzędzi w procesie diagnozy, w kontekście
opracowanych standardów i z propozycjami rekomendacji do zmian.
3.2. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
 kadra pedagogiczna
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 uczestnicy kół/sekcji w placówce:
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p. siatkowa
p. ręczna
p. nożna
koszykówka
tenis stołowy
badminton
szachy
pływanie
turystyczne
kolarstwo
wokalne
chór
taniec nowoczesny
taniec towarzyski
ludowy zespół wokalny
rytmika
czirliderki
Instrumenty klawiszowe
gitara
zespół muzyki dawnej
plastyka
teatr
młodych chemików
fizyka z astronomią
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j. niemiecki
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1
1
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1
1
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1
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1
5
3
1
1
4
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koło młodych reporterów
Sejmik Młodzieży Powiatu Wieluńskiego
ogółem

1
1
84

14
18
1.497

Rok szkolny 2017/2018 Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu
obfitował w sukcesy, przede wszystkim wokalne, instrumentalne oraz plastyczne.
Uczestnicy zdobyli łącznie 64 nagrody i 20 wyróżnień.
Najważniejsze spośród nich to:
 I miejsce XX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej Drepak
w Zduńskiej Woli,
 Grand Prix XXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej w Legnicy,
 I Miejsce XXII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej
Ciechocinek,
 I miejsce Chóru PMDKiS na XIV Przeglądzie Pieśni Pasyjnej w Koziegłówkach,
 srebrny dyplom dla Chóru PMDKiS na 53 Międzynarodowym Festiwalu Pieśni
Chóralnej w Międzyzdrojach,
 I miejsce chóru PMDKiS n XXIV Międzynarodowy Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Będzinie,
 dwa pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych keybordzistów z PMDKiS
na X Przeglądzie Młodych instrumentalistów w Aleksandrowie Łódzkim,
 awans drużyny młodzików piłki ręcznej do 1/8 finału Mistrzostw Polski.
Nauczyciele pracujący w sekcjach sportowych koordynują współzawodnictwo
sportowe
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i
ponadpodstawowych
organizowanych w ramach Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.
Nauczyciele PMDKiS są organizatorami wszystkich rozgrywek szkolnych na każdym
szczeblu (powiatowe, rejonowe i wojewódzkie), zgodnie z opracowywanymi
terminarzami rozgrywek na dany rok szkolny. W ramach Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego organizowane jest współzawodnictwo szkół z Powiatu
Wieluńskiego.
Do największych osiągnięć sportowych w roku szkolnym 2017/2018 należą:
 w szkołach podstawowych – „Igrzyska dzieci” klasy I - VI:
 II miejsce w województwie mini piłka ręczna chłopców – Szkoła Podstawowa
Biała,
 III miejsce w województwie w tenisie stołowym chłopców – Szkoła
Podstawowa Mierzyce,
 III miejsce w województwie minisiatkówka dziewcząt – Szkoła Podstawowa
nr 2 w Wieluniu.
Razem zorganizowano 14 imprez dla dziewcząt gdzie startowało 785 zawodniczek
i 15 zawodów sportowych dla chłopców gdzie udział brało 1.034 zawodników.
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 w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – klasy VII i gimnazja zorganizowano łącznie 26
zawodów sportowych, gdzie startowało 985 dziewcząt i 1.053 chłopców.
Największe sukcesy w województwie to:
 III miejsce w indywidualnych biegach przełajowych w województwie łódzkim
zdobył uczeń Gimnazjum w Wierzchlesie,
 II miejsce w województwie w piłce ręcznej chłopców – Szkoła Podstawowa
nr 4 w Wieluniu,
 IV miejsce w województwie w szachach drużynowe – Szkoła Podstawowa
w Skomlinie, V miejsce w województwie piłka ręczna dziewcząt – Szkoła
Podstawowa w Białej,
 w szkołach ponadpodstawowych „Licealiada” zorganizowano 15 mistrzostw
Powiatu Wieluńskiego, 3 półfinały wojewódzkie i jeden finał województwa w piłce
siatkowej chłopców. Razem w zawodach startowały 994 zawodniczki i 1.012
zawodników.
Najlepsze wyniki w Finałach Mistrzostw Województwa to:
 2 miejsce w piłce siatkowej chłopców ZS nr 1,
 3 miejsce w piłce ręcznej chłopców ZS nr 3,
 3 miejsce w tenisie stołowym chłopców,
 3 miejsce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt.
Największym sukcesem sekcji sportowych było XIII miejsce drużyny PMDKIS MKS
Wieluń młodzików piłki ręcznej w finałach Mistrzostw Polski.
Wspólnie z Powiatową Biblioteka Publiczną w Wieluniu, która była głównym
beneficjentem, w okresie kwiecień – czerwiec 2018 r. został zrealizowany projekt „By
pachniało wiosną i poezją”, w ramach którego pozyskane zostały środki z fundacji
PZU na wydanie płyty pt. „zaWIERSZowani”. W studio Edycji św. Pawła
w Częstochowie swoje interpretacje wierszy wielkich poetów zarejestrowało
10 wychowanków PMDKiS w Wieluniu.
W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu ma siedzibę
Towarzystwo Polsko Chorwackie „Jadransko - Wieluń”, z którym placówka ściśle
współpracuje w zakresie zadań statutowych związanych z kontaktami z miastem
Senj w Chorwacji. W maju 2018 roku Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu
wspólnie z Towarzystwem „Jadransko Wieluń” zorganizował XIX edycję konkursu
turystyczno – geograficznego „Poznaj Chorawcję”. W sierpniu 2018 roku wspólnie
z Towarzystwem „Jadransko-Wielun” zorganizowano kolejną ośmiodniową
wycieczkę edukacyjną do Senj w Chorwacji dla młodzieży z Powiatu Wieluńskiego.
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu w ramach działań
związanych z organizowaniem i propagowaniem turystyki kontynuuje współpracę
z Zarządem Oddziału Jurajskiego PTTK w Wieluniu. W 2018 roku wspólnie
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z Zarządem PTTK w Wieluniu zorganizowaliśmy pięć jednodniowych autokarowych
wycieczek edukacyjnych. Wspólnie z Zarządem Oddziału PTTK zorganizowano
II Powiatowy Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz Wojewódzki
Konkurs Krasomówczy. Wspólnie z Zarządem PTTK zorganizowano w marcu 2018 r.
jednodniową wycieczkę do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego pn. „Powitanie
wiosny z topieniem Marzanny”.
W 2018 roku kontynuowano współpracę z kołami łowieckim działającymi
w Powiecie Wieluńskim. Współpraca z kołami polega na uczestnictwie
przedstawicieli kół łowieckich w konkursach i imprezach feryjnych połączonych
z występem zespołu sygnalistów. Od kół łowieckich placówka otrzymuje środki
finansowe na nagrody dla uczestników konkursów feryjnych, albumy książkowe.
3.3. Międzyszkolna Bursa w Wieluniu
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Międzyszkolna Bursa jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie
uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Mieści się
w dwóch budynkach: przy ulicy Traugutta 12 i przy ulicy Wojska Polskiego 32.
W bursie zakwaterowanych zostało 102 wychowanków. Utworzone są trzy grupy
wychowawcze. Młodzież przebywająca w bursie jest zakwaterowana w pokojach
3 osobowych. Do dyspozycji wychowanków przeznaczonych jest 114 miejsc (72
miejsca w budynku bursy przy ulicy Traugutta i 42 miejsca w budynku przy ulicy
Wojska Polskiego). W obydwu obiektach funkcjonują bloki żywieniowe. W budynku
bursy przy ulicy Traugutta wydawane są trzy posiłki dziennie w tym obiady dla
wszystkich mieszkańców bursy. W stołówce bursy przy ulicy Wojska Polskiego
wydawane są dwa posiłki (śniadania i kolacje).
Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest efektywnie wykorzystywany.
Poza stałymi zajęciami wychowawcy oferują pomoc w nauce, zajęcia wyrównawcze,
pomoc przy organizowaniu różnych imprez i uroczystości. W zajęciach uczestniczą
wychowankowie zależnie od zainteresowań oraz czasu wolnego. Każdy ma

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

www.powiat.wielun.pl
Strona | 179

możliwość wyboru odpowiednich dla niego zajęć. W bursie organizowane są zajęcia
odpowiadające zainteresowaniom wychowanków: sportowe, plastyczne, kulinarne.
W placówce działa koło teatralne, koło PCK, Klub Wolontariatu oraz Samorząd
Wychowanków.
4. Szkolnictwo publiczne i niepubliczne prowadzone przez inne podmioty
Na terenie Powiatu Wieluńskiego funkcjonują również następujące szkoły
prowadzone przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, które
dotowane są z subwencji oświatowej:
ilość uczniów/
słuchaczy stan na
30.09.2018 r.

organ
prowadzący

nazwa szkoły

specyfika

publiczność

Katolickie Liceum
Ogólnokształcące im.
Bp Kubiny w Wieluniu

dla młodzieży
system
kształcenia
dzienny

Technikum
Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół
Katolickich w Wieluniu

dla młodzieży
system
kształcenia
dzienny

Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół
publiczna
Katolickich
z siedzibą
w Częstochowie.
Stowarzyszenie
szkoła niepubliczna Przyjaciół Szkół
o uprawnieniach
Katolickich
szkoły publicznej
z siedziba
w Częstochowie.

Policealna Szkoła
Zawodowa „Edukator”
w Wieluniu
Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych „Edukator”
w Wieluniu
Policealna Szkoła
Medyczna Społecznego
Collegium Oświatowego
w Wieluniu

VII.

dla dorosłych
system
kształcenia
zaoczny
dla dorosłych
system
kształcenia
zaoczny
dla młodzieży
system
kształcenia
stacjonarny

56

12

szkoła niepubliczna
o uprawnieniach
osoba fizyczna
szkoły publicznej

101

szkoła niepubliczna
o uprawnieniach
osoba fizyczna
szkoły publicznej

117

szkoła niepubliczna Społeczne
o uprawnieniach
Collegium
szkoły publicznej
Oświatowe

47

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
1.1. Informacje ogólne
Na terenie powiatu wieluńskiego funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wieluniu, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
Podmiotem tworzącym SP ZOZ w Wieluniu jest Powiat Wieluński.
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Podstawowym celem działalności Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w zakresie zapobiegania, rozpoznawania,
leczenia, rehabilitacji mieszkańcom Powiatu Wieluńskiego oraz osobom
uprawnionym do tych świadczeń nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą
odpłatnością.
W skład Zakładu Lecznictwa Szpitalnego wchodzi jednostka organizacyjna:
1) Szpital z następującymi komórkami organizacyjnymi:
a) Oddział Internistyczny o profilu Ogólnym,
b) Oddział Internistyczny o profilu Kardiologicznym,
c) Oddział Dziecięcy,
d) Oddział Pulmonologii,
e) Oddział Chirurgii Ogólnej,
f) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
g) Oddział Położniczo-Ginekologiczny,
h) Oddział Noworodkowy:
 Pododdział Patologii Noworodka z Intensywnym Nadzorem,
i) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
j) Szpitalny Oddział Ratunkowy:
 Ambulatorium Chirurgiczne,
 Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy,
 Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy- miejsce stacjonowania
Osjaków,
 Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny,
k) Izba Przyjęć Szpitala,
l) Trakt Operacyjny,
m) Apteka Szpitalna,
n) Oddział Rehabilitacji,
o) Centralna Sterylizatornia.
W skład Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego wchodzą następujące jednostki
organizacyjne:
1) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie nocnej, świątecznej
ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu
sanitarnego,
2) Zespół Poradni Specjalistycznych z następującymi komórkami organizacyjnymi:
a) Poradni Kardiologiczna - zawieszona,
b) Poradni Medycyny Paliatywnej,
c) Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc,
d) Poradnia Rehabilitacyjna,

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

www.powiat.wielun.pl
Strona | 181

e) Poradnia Nefrologiczna,
f) Poradnia WZW,
g) Poradnia Ryzyka Okołoporodowego,
h) Poradnia Chirurgiczna Ogólna,
i) Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci,
j) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
k) Poradnia Laryngologiczna,
l) Poradnia Urologiczna,
m) Poradnia Medycyny Pracy,
n) Poradnia dla Kobiet,
o) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci,
p) Gabinet Fizykoterapii,
q) Gabinet Kinezyterapii,
r) Gabinet Fizjoterapii,
s) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,
t) Poradnia Laktacyjna,
u) Szkoła Rodzenia,
v) Rejestracja Ogólna,
3) Pracownie Diagnostyczne i Zabiegowe z następującymi komórkami
organizacyjnymi:
a) Dział Diagnostyki Laboratoryjnej w skład której wchodzą:
 Pracownia Hematologii,
 Pracownia Biochemiczna,
 Pracownia Bakteriologii Ogólnej,
 Pracownia Serologiczna,
 Bank Krwi,
b) Pracownia Elektrofizjologii-Elektroencefalografii,
c) Pracownia Elektrofizjologii-Elektrokardiografii,
d) Zakład Patomorfologii-Prosektorium,
e) Laboratorium Histopatologiczne,
f) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej w skład której wchodzą:
 Pracownia Radiologiczna,
 Pracownia Ultrasonografii,
 Pracownia Tomografii Komputerowej;
4) Poradnia Wielospecjalistyczna z Rehabilitacją.
W skład Zakładu Opieki Pozaszpitalnej wchodzi jednostka organizacyjna:
1) Ośrodek Opieki Pozaszpitalnej z następującymi komórkami organizacyjnymi:
a) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa,
b) Hospicjum Domowe.
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W szpitalu zatrudnionych jest 124 lekarzy, 218 pielęgniarek, 28 położnych (stan na
dzień 31.12.2018 r.).
Stan zobowiązań SP ZOZ w Wieluniu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił
34.131.243,81 zł, w tym wymagalne 1.024.265,07 zł oraz niewymagalne
33.106.978,74 zł.
Wg Sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wieluniu z wykonania planu finansowego za 2018 rok poniesiono stratę netto
w wysokości 1.081.836,81 zł. Po dodaniu kosztów amortyzacji, które za 2018 r.
stanowi kwotę 816.392,65 zł, wynik finansowy jest ujemny i wynosi 265.444,16 zł.
W planie finansowym przyjęto przychody w wysokości 57.649.400,00 zł, wykonano
57.764.524,64 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.
1.2. Ilość porad w 2018 r.
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. w Poradniach Specjalistycznych zostało
udzielonych ogółem 37.247 porad lekarskich. W Poradni Medycyny Paliatywnej wraz
z Hospicjum Domowym i Pielęgniarską Opieką Długoterminową zostało udzielonych
27.717 porad, natomiast w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej udzielono 3.037 porad.
1.3. Program naprawczy na lata 2017-2019
W 2018 r. w SP ZOZ w Wieluniu realizowany był program naprawczy, opracowany
na lata 2017-2019. Przeprowadzone działania miały pozytywny wpływ na wynik
finansowy. Sytuacja finansowa SP ZOZ-u nadal jest trudna i wymaga dalszej
racjonalizacji działań i kosztów. Szczegóły dotyczące programu naprawczego –
Uchwała XXXV/207/17 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego SP ZOZ w Wieluniu na lata 20172019” – dostępna na stronie https://pzwielun.peup.pl/eurzad.seam?cid=134726
1.4. Zmiany w strukturze SP ZOZ
W 2018 r. wprowadzono w SP ZOZ w Wieluniu następujące zmiany:
1) utworzono Poradnię Wielospecjalistyczną z Rehabilitacją,
2) zlikwidowano Oddział Chirurgii Dziecięcej – brak lekarzy specjalistów chirurgii
dziecięcej, jeden z lekarzy specjalistów funkcjonuje w prywatnym podmiocie
leczniczym i nie zamierza kontynuować umowy z SP ZOZ w Wieluniu, kolejny
specjalista chirurg dziecięcy jest w wieku emerytalnym i chce skorzystać
z prawa do emerytury,
3) zawieszenie Poradni Kardiologicznej – spowodowane jest rezygnacją lekarzy
specjalistów z pracy w przedmiotowej Poradni. Podjęto szereg działań w celu
zapewnienia dostępności do ww. poradni, tj. ogłoszono i przeprowadzono dwa
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konkursy ofert na realizację świadczeń i negocjowano dalsze warunki pracy
z lekarzami dotychczas pracującymi w tej Poradni. Starania nie przyniosły
pozytywnego, oczekiwanego rezultatu. Przypadki nagłe, wymagające
natychmiastowej pomocy lekarskiej w zakresie kardiologii, przyjmowane są
w Oddziale Internistycznym o profilu kardiologicznym SP ZOZ w Wieluniu.
Ww. zmiany wynikają z podjętej Uchwały Nr XLII/257/18 Rady Powiatu w Wieluniu
z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu – dostępna na
stronie https://pzwielun.peup.pl/eurzad.seam?cid=134726.
Ponadto:
1) diagnostyka laboratoryjna została oddana w outsourcing Laboratorium Fryda;
2) wykonano prace modernizacyjne w Dziele Ekonomiczno-finansowym, Zakładzie
Patomorfologii, Oddziale Internistycznym o profilu Kardiologicznym.
Zakup karetki specjalistycznej „S” został zrealizowany na wniosek Powiatu
Wieluńskiego w ramach dotacji celowej z rezerwy budżetowej Wojewody Łódzkiego.
W ramach postępowania o zamówienie publiczne zakupiono za kwotę 549.996,00 zł
ambulans sanitarny typu S spełniający cechy techniczne i jakościowe określone
w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1. W tym wartość ambulansu wraz z zabudową to
kwota 347.106,00 zł, a wartość sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie
ambulansu to kwota 202.890,00 zł. Nowy ambulans wyposażony jest, oprócz
wymaganego normami sprzętu, dodatkowo w urządzenie do kompresji klatki
piersiowej, które pozwala na automatyczne prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej pacjenta. Przekazany ambulans sanitarny „S” z kompletnym
wyposażeniem, obsługiwany przez fachowy personel, przygotowany jest w pełni do
świadczenia pomocy medycznej w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego, co na pewno przełoży się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańcom powiatu wieluńskiego.
W wyniku analizy zebranych ankiet dot. badania zadowolenia pacjenta, sporządzono
w dniu 28.03.2019 r. raport. Badanie satysfakcji pacjenta w odniesieniu do
wszystkich badanych zagadnień w Oddziałach jest na poziomie 91,2% (wzrósł
o 2,1%), w Poradniach Specjalistycznych na poziomie 83,3% (spadł o 2,1%),
a w Pracowni RTG na poziomie 82,9% (wzrósł o 0,4%).
Populacja Powiatu Wieluńskiego za rok 2017 (dane GUS) 77.017
mieszkańców.
Ilość porad specjalistycznych: 37.247 (48,36 % w stosunku do populacji Powiatu
Wieluńskiego).
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Ilość hospitalizowanych pacjentów 10.305 (13,38 %w stosunku do populacji Powiatu
Wieluńskiego).
Pacjenci leczeni spoza powiatu i województwa łódzkiego

Nazwa oddziału

Leczeni
chorzy
ogółem

Leczeni chorzy
spoza powiatu/
spoza woj.
łódzkiego *

% udział
pacjentów
spoza
terenu

Internistyczny o p. Ogólnym

1.165

158/29

16,05

Internistyczny o p. Kardiologicznym 1.262

166/38

16,16

Chirurgia Ogólna

1.285

306/31

26,22

Położniczo-Ginekologiczny

2.183

593/107

32,06

Dziecięcy

732

103/29

18,03

Pulmonologii

1.104

354/67

38,13

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

733

259/103

49,38

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 122

24/20

36,06

Rehabilitacji

348

80/39

34,19

SOR

69

21/2

33,33

Noworodkowy

749

217/31

33,11

Pododdział Patologii Noworodka
z Intensywnym Nadzorem

47

17/0

36,17

* pacjenci spoza:
- powiatu wieluńskiego to pacjenci głównie z powiatów: wieruszowskiego, pajęczańskiego,
- województwa łódzkiego to pacjenci z województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego
(endoprotezoplastyka).

1.5. Informacja nt. zabiegów wysokospecjalizacyjnych
Zabiegi operacyjne
Rok 2017 – 2.418
Rok 2018 – 1.997 tj.82,59% w stosunku do 2017 roku.
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Zabiegi wykonane w 2018 r. z użyciem sprzętu laparoskopowego – 420, tj. 21,03%
w stosunku do wszystkich zabiegów operacyjnych (w tym 130 laparoskopii
brzusznych, histeroskopii, artroskopii i pozostałych).
Endoprotezoplastyka
Biodra
Kolana
Rewizje
Razem

Rok 2017
116
43
8
167

Rok 2018
125
41
1
167

porównanie %
107,76
95,35
12,50

8,36% w stosunku do wszystkich zabiegów operacyjnych.
SP ZOZ w Wieluniu w okresie grudzień 2017 r. - marzec 2018 r. w pełni dostosował
system zarządzania jakością wg ISP 9001:2008 do znowelizowanych wymagań norm
ISP 9001:2015. W ramach dostosowania w Księdze Jakości opisano kontekst
organizacji i określono strony zainteresowane oraz ich wpływ na system zarządzania
jakością oraz realizowane w placówce procesy.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23.03.2017 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od
01.10.2017 r. SPZOZ w Wieluniu został zakwalifikowany do tzw. sieci szpitali –
szpital I stopnia, na okres od 01.10.2017 r. do 30.06.2021 r.
Na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej rozszerzono zakres świadczonych
usług, w ramach których wykonywane są dodatkowe usługi z zakresu
endoprotezoplastyki całkowitego stawu kolanowego oraz rekonstrukcje wiązadeł
krzyżowych stawu kolanowego.
1.6. Inwestycje
Nazwa inwestycji

Automatyczny
system
parkingowy – 1 kpl

Napęd
ortopedyczny/

Wartość
Pochodzenie
Miejsce
brutto
środków
przeznaczenia
[w zł]
inwestycyjnych
147.010,83 Środki własne Szpital
SPZOZ

111.322,08

Środki własne Trakt
SPZOZ
Operacyjny
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Z powodu rezygnacji
z działalności osób
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wiertarka prod.
Stryker – 2 szt.

Aparat
38.717,35
elektrochirurgiczny
Spektrum – 1 szt.

Aparat
przyłóżkowy RTG
MAC – 1 szt.

99.864,36

Aparat USG prod. 240.824,88
Philips model
Affiniti – 1 szt.

Aparat USG prod. 179.928,00
Canon model
Aplio 300 – 1 szt.

zwiększył ilość
wykonywanych zabiegów
wszczepienia endoprotez
w szpitalu. Pozwolił również
rozszerzyć zakres
wykonywanych obecnie
zabiegów ortopedycznych,
a tym samym zwiększyć
możliwość dofinansowania
z NFZ.
Środki własne Trakt
Zakup aparatu pozwoli na
SPZOZ
Operacyjny
wykonywanie przy
diagnostyce endoskopowej,
dodatkowych,
podstawowych zabiegów
endoskopowych dla
potrzeb pacjentów, np.
wycięcie polipów,
elektrokoagulacja zmian
naczyniowych przewodu
pokarmowego, itp.
Środki własne Dział
Aparat niezbędny do
SPZOZ
Rentgenodia- wykonywania diagnostyki
gnostyki/
RTG dla pacjentów, których
Szpital
stan zdrowia nie pozwala
na transport do
stacjonarnego badania
RTG, np. przy ciężkich
urazach powstałych
w wyniku wypadków
komunikacyjnych.
Dotacja
Oddział
Zakup
celowa
Internistyczny najnowocześniejszych
Powiatu
o Profilu
aparatów USG znacznie
Wieluńskiego Kardiolorozszerzy zakres
200 tys. zł +
gicznym
wykonywanych badań
Środki własne
ultrasonograficznych m.in.
SPZOZ
o wysokospecjalistyczne
badania kardiologiczne.
Dotacja
Dział
celowa
Rentgenodia- Pozwoli to na właściwe
prowadzenie procesu
Powiatu
gnostyki
diagnozowania,
Wieluńskiego
a następnie prawidłowego
100 tys. zł +
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Łóżka szpitalne
elektryczne
Eleganza - 7 szt.

83.916,00

Środki własne
SPZOZ
Dotacja
celowa
Gminy Wieluń
60 tys. zł +
Środki własne
SPZOZ

leczenie pacjentów
przebywających w szpitalu.
Oddział
Zakup ten znacznie
Internistyczny poprawił warunki pobytu dla
o Profilu
przebywających na
Kardiolooddziale pacjentów, a także
gicznym
funkcjonalność oraz
estetykę oddziału.

2. Rada Społeczna przy SP ZOZ
Przy SP ZOZ funkcjonuje Rada Społeczna, która jest organem inicjującym
i opiniodawczym powiatu oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu. Kadencja
Rady Społecznej wynosi 4 lata. W skład Dziewięcioosobowej Rady Społecznej
wchodzą:
1) jako przedstawiciel – Starosta Wieluński lub osoba przez niego wyznaczona;
2) jako członkowie:
- przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,
- przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu w Wieluniu w liczbie 7 osób.
W 2018 r. odbyło się 9 posiedzeń Rady.
3. Prowadzenie działań profilaktycznych i promocyjnych w zakresie ochrony
zdrowia:
SP ZOZ w Wieluniu uczestniczył w promocji zdrowia w zakresie realizacji:
 w ramach kontraktu z ŁOW NFZ w zakresie Ambulatoryjnej Opieki
Specjalistycznej na rok 2018 realizowano w Poradni dla Kobiet badania cytologiczne
w ramach porad specjalistycznych – przebadano 834 kobiet,
 w celu wyeliminowania niepełnosprawności u dzieci w Oddziale
Noworodkowym SP ZOZ w Wieluniu w roku 2018, wykonywane są badania słuchu –
przebadano 751 noworodków, badania stawów biodrowych – przebadano 751
noworodków (badania zostały przeprowadzone z własnych środków).
Z środków własnych SP ZOZ w Wieluniu poprawiono dostępność i jakość
publicznych usług zdrowotnych poprzez utworzenie rejestracji elektronicznej
pacjentów do poradni specjalistycznych.
Szpital realizuje ogólnopolski Projekt pt. „Wyjdę ze szpitala i co dalej. Damy Radę”.
Projekt polega na wsparciu edukacyjnym pacjentów i ich opiekunów. W ramach
realizacji tego projektu pacjent niesamodzielny otrzymuje bezpłatnie poradnik
z wskazówkami pielęgnacyjnymi oraz niezbędnik zawierający środki pielęgnacyjne.
Opieka nad osobą starszą, w tym niesamodzielną to wyzwanie dla rodziny, która nie
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jest do tego zadania profesjonalnie przygotowana. Poprzez poradnik
przygotowujemy rodziny pacjentów do planowania, organizowania i sprawowania
nad nimi opieki w domu, po opuszczeniu szpitala.
Współpraca z I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu – podpisano dalsze
porozumienie „medyczny inkubator”, w ramach którego uczniowie będą zgłębiać
wiedzę medyczną.
Podjęte zostały działania celem otworzenia w Wieluniu filii Szkoły Medycznej
z Opola. Senat uczelni jednogłośnie zdecydował o podjęciu współpracy z SP ZOZ
w Wieluniu.
4. Kalendarz imprez integracyjnych i prozdrowotnych w
współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

2018

r.

Powiat Wieluński wspierał także działania organizacji w oparciu o przyjęty przez
Radę Powiatu w Wieluniu „Kalendarz imprez integracyjnych i prozdrowotnych
w 2018 r. współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu”.
W 2018 roku na ten cel przeznaczono kwotę 8.590,88 zł.
5. Apteki.
Na terenie Powiatu Wieluńskiego funkcjonują 32 apteki ogólnodostępne, w tym
23 na terenie miasta Wieluń. W dniu 17 października 2018 r. Rada Powiatu
w Wieluniu podjęła Uchwałę Nr XLV/282/18 w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieluńskiego na 2019 rok,
natomiast w dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Wieluniu podjęła Uchwałę
Nr III/22/18 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu wieluńskiego na 2019 rok.

VIII.

POMOC SPOŁECZNA

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej realizuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wieluniu. Przedmiotem działalności Centrum jest również
realizacja:
 zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat dotyczących
pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 innych zadań powiatu określonych w odpowiednich przepisach prawnych.
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Na dzień 31.12.2018 r. PCPR w Wieluniu zatrudniało 12 pracowników na
umowę o pracę i 3 pracowników na umowę zlecenie w Ośrodku Interwencji
Kryzysowej (OIK).
2. Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie
W powiecie funkcjonuje jeden dom pomocy społecznej dla osób
wymagających
całodobowej opieki z powodu
wieku,
choroby bądź
niepełnosprawności, tj.:
- Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie - dysponuje 175 miejscami, w którym na
dzień 31.12.2018 r. przebywało 84 mężczyzn i 78 kobiet.
Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie jest jednostką organizacyjną Powiatu
Wieluńskiego, działającą w formie jednostki budżetowej, nadzór nad działalnością
jednostki sprawuje Starosta Wieluński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieluniu.
Celem działania DPS w Skrzynnie jest zapewnienie mieszkańcom warunków
bezpiecznego i godnego życia, wolności, intymności, rozwoju osobowości,
niezależności dostosowanej do poziomu sprawności fizycznej i psychicznej oraz
podtrzymywanie samodzielności.
W DPS w Skrzynnie ilość etatów rozkłada się w następujący sposób:
- w Dziale Terapeutyczno-Socjalnym - 22,25 etatu,
- w Dziale Medyczno-Opiekuńczym – 59 etaty.
Przy Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie powstało pierwsze w powiecie
wieluńskim przedsiębiorstwo społeczne. Zatrudnia osoby niepełnosprawne, głównie
mieszkańców DPS. Świadczy m.in. usługi sprzątania, pielęgnacji zieleni, oferuje
również produkty rękodzielnicze. Zatrudnione osoby nie byłyby w stanie odnaleźć się
na otwartym rynku pracy.
Inwestycje
Nazwa zadania
„Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania pomieszczeń
w budynku gospodarczym Domu
Pomocy Społecznej w Skrzynnie”

„Zakup pralnico-wirówek szt. 2”

Źródło pochodzenia środków

Środki własne DPS

Środki Powiatu Wieluńskiego 35.000,00 zł
Środki własne DPS 25.000,00 zł
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„Wymiana stolarki okiennej
w budynku A (piętro I i II) DPS
w Skrzynnie”

IX.

Środki z rezerwy celowej
przyznane decyzją Wojewody
69.660,00 zł
Łódzkiego FB-I.3111.2.220.2018
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

1. Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach
Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach jest placówką
opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo
lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Podstawowym celem działalności tej placówki jest
pomoc dzieciom wymagającym szczególnej opieki lub mającym trudności
w przystosowaniu się do życia w rodzinie lub okresowo pozbawionym opieki
rodzicielskiej.
Głównym zadaniem jakie realizowała ww. placówka było zapewnienie opieki
i wychowania dzieciom trwale bądź okresowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Zadanie to było realizowane wobec 33 wychowanków, z których 9 wychowanków
opuściło placówkę:
 6 zostało usamodzielnionych,
 2 powróciło do rodziny biologicznej,
 1 wychowanka została przeniesiona do innej placówki socjalizacyjnej.
Na dzień 31.12.2018 r. Dom
w Komornikach zatrudniał 21 osób.

Dziecka

im.

Św.

Urszuli

Ledóchowskiej

W 2018 r. wychowankowie Domu Dziecka uczestniczyli w następujących ofertach
zajęć pozalekcyjnych:
 11 wychowanków uczestniczyło w realizacji programu plastycznego: „Cztery pory
roku”,
 5 wychowanków uczestniczyło w realizacji programu: „Bezpieczny dom”,
 7 wychowanków uczestniczyło w realizacji programu: ”Zajęć technicznych”,
 2 wychowanków uczestniczyło w zajęciach sportowych (treningach piłki nożnej)
LZS Komorniki.
W ubiegłym roku pracownicy Domu Dziecka podnosili swoje kompetencje
w poniższym zakresie:
 20 pracowników uczestniczyło w szkoleniu nt. „Vademecum dla osób
przetwarzających dane”,
 1 pracownik uczestniczył w szkoleniu „Vademecum Inspektora Ochrony Danych”,
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 2 pracowników uczestniczyło w szkoleniu nt. ”Dziecko w obliczu zagrożeń XXI
wieku”,
 1 pracownik uczestniczył w szkoleniu nt. „Ochrona danych osobowych dla
Administratora Danych Osobowych”,
 1
pracownik
kontynuował
studia
podyplomowe
na
kierunku
„Oligofrenopedagogika”.
2. Sprawozdanie z rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 r.
Rodzinna piecza zastępcza – udzielone świadczenia:
Wyszczególnienie

1. Świadczenia dla rodzin
zastępczych lub osób
prowadzących rodzinny
dom dziecka w tym :
1.1. świadczenie na
pokrycie kosztów
utrzymania
umieszczonego
dziecka
1.2. dodatek z tytułu
niepełnosprawności
dziecka
1.3. świadczenie
jednorazowe na
pokrycie niezbędnych
kosztów związanych
z potrzebami
przyjmowanego
dziecka
1.4. dofinansowanie do
wypoczynku dziecka
poza miejscem
zamieszkania
2. Dodatek wychowawczy
(500+)
3. Świadczenie ,,Dobry
start”
4. Pomoc dla osoby
usamodzielnianej, z tego:

Rodziny zastępcze
spokrewnione

Rodziny zastępcze
niezawodowe

Rodziny zastępcze
zawodowe

Liczba
rodzin

Liczba
rodzin

Liczba
rodzin

kwota

kwota

kwota

39

523.325,00 zł

26

398.730,00 zł

1

6.000,00 zł

39

514.718,00 zł

26

391.664,00 zł

1

6.000,00 zł

3

8.107,00 zł

1

1.266,00 zł

0

0

0

0

2

4.000,00 zł

0

0

1

500,00 zł

4

1.800,00 zł

0

0

40

295.666,00 zł

20

138.520,00 zł

0

0

36

16.200,00 zł

22

7.500,00 zł

0

0

10

76.121,00 zł

8

28.590,00 zł

0

0
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4.1. na kontynuowanie
nauki
4.2. na usamodzielnienie
4.3. na zagospodarowanie

9

50.963,00 zł

6

13.890,00 zł

0

0

5
5

17.350,00 zł
7.808,00 zł

2
1

13.200,00 zł
1.500,00 zł

0
0

0
0

Instytucjonalna piecza zastępcza – udzielone świadczenia:
Wyszczególnienie
1. Pomoc dla osoby
usamodzielnianej, z tego:
1.1. na kontynuowanie nauki
1.2. na usamodzielnienie
1.3. na zagospodarowanie
2. Dodatek 300+

Liczba wychowanków

kwota

7

52.178,00 zł

6
4
1
22

27.525,00 zł
21.499,00 zł
3.154,00 zł
6.600,00 zł

Wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych:
Wyszczególnienie

Liczba wychowanków

1. Pomoc dla osoby
usamodzielnianej, z tego:

2

12.041,00 zł

1.1. na kontynuowanie nauki
1.2. na usamodzielnienie
1.3. na zagospodarowanie

2
1
1

8.819,00 zł
1.722,00 zł
1.500,00 zł

kwota

Wsparcie rodzin zastępczych w 2018 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

ZAKRES
Plan Pomocy
Ocena sytuacji dziecka (opinia do sądu)
Ocena rodziny zastępczej
IPU (liczba osób objętych w 2018 r.)
Ocena w zakresie kwalifikacji kandydatów na rodzinę
zastępczą
6. Opinie ze szkoły
7. Pisma do OPS
8. IPU (pisany w 2018 r.)
9. Aktualizacja IPU
10. Liczba wizyt
11. Psycholog (środy)

LICZBA
76
114
10
26
3
136
12
15
2
190
16 wizyt (21 osób)

W 2018 roku odbyło się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze
niezawodowe. Przeszkolono 2 osoby, a koszt przeprowadzonego szkolenia wyniósł
2.600,00 zł.
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W 2018 roku przeprowadzono również szkolenie dla rodzin zastępczych,
w którym przeszkolono 1 osobę. Koszt przeprowadzonego szkolenia wyniósł
1.300,00 zł.
3. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
W dniu 27.11.2018 r. została zawarta umowa Nr/k/17/2018 o wsparcie realizacji
zadania publicznego realizowanego w ramach ,,Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, pomiędzy Powiatem
Wieluńskim z siedzibą w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, zwanym
Beneficjentem, a Wojewodą Łódzkim Panem Zbigniewem Rau. Przedmiotem umowy
było przekazanie w formie dotacji celowej - dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, § 2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie: 28.268,00 zł na
dofinansowanie kosztów wynagrodzenia 4 koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej w ramach Programu.

X.

POLITYKA PRORODZINNA

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie za 2018 r.
Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonującym przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Wieluniu. W 2018 r. w Powiecie Wieluńskim zgłosiło się 96 osób
dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym: 74 kobiety, 20 mężczyzn oraz dwoje dzieci.
Wszystkie wymienione osoby otrzymały pomoc w formie poradnictwa
psychologicznego, prawnego bądź zawodowego i rodzinnego.

XI.

WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wieluniu
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieluniu z siedzibą
w Wieluniu, ul. Śląska 23 rozpatruje wnioski o wydanie:
1) orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16. roku życia);
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16. roku życia);
3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (dla osób posiadających ważne
orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy);
4) legitymacji osoby niepełnosprawnej;
5) karty parkingowej.
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W 2018 roku wydano łącznie 1.433 orzeczenia, w tym 1.293 orzeczeń dla osób
powyżej 16 roku życia, 140 orzeczeń dla dzieci do 16. roku życia.
Kart parkingowych w 2018 roku wydano łącznie 125, w tym 123 dla osób
niepełnosprawnych oraz 2 dla placówek, które zajmują się opieką, rehabilitacją lub
edukacją osób niepełnosprawnych ze znacznymi ograniczeniami możliwości
samodzielnego poruszania się.
Legitymacji osoby niepełnosprawnej wydano w 2018 roku łącznie 205, w tym 189 dla
osób powyżej 16. roku życia oraz 16 dla dzieci do 16. roku życia.
2. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Wieluniu
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Wieluniu jest
organem opiniodawczo-doradczym, powołanym w celu realizacji zadań Starosty
w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Do zadań Rady należy:
1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu
w Wieluniu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych;
5) uczestnictwo, na wniosek Starosty, w spotkaniach dotyczących osób
niepełnosprawnych.
W skład Rady wchodzi 5 członków.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Wieluniu w 2018 r.
odbyła 4 posiedzenia.
3. Zadania zrealizowane ze środków PFRON w 2018 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wg algorytmu w 2018 r.
1) Warsztat Terapii Zajęciowej w Olewinie
Koszty działalności WTZ są współfinansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (maksymalne dofinansowanie
wynosi 90% kosztów działalności) oraz środków samorządu powiatowego
w wysokości, co najmniej 10% tych kosztów. Koszt pobytu jednego uczestnika
w warsztacie terapii zajęciowej to kwota w wysokości 16.596,00 zł (koszt PFRON)
plus 1.844,00 zł (koszty powiatu). Łącznie roczny koszt pobytu uczestnika w WTZ
wynosi 18.440,00zł. Warsztat Terapii Zajęciowej w Olewinie liczy 25 uczestników.
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Wyszczególnienie
Koszty działania WTZ z uwzględnieniem wszystkich
źródeł finansowania
w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON
w tym dofinansowanie ze środków Powiatu
2) Dofinansowanie
sportu,
kultury,
rekreacji
niepełnosprawnych art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. b

kwota
461.000,00 zł
414.900,00 zł
46.100,00 zł
i

turystyki

osób

W dniu 14.11.2017 r. złożono jeden wniosek przez Polski Związek Niewidomych
Koło Terenowe 22 w Wieluniu na dofinansowanie do spotkania integracyjnego
z okazji ,,Międzynarodowego Dnia Niewidomego” pod nazwą ,,Dzień Białej Laski” dla
57 osób. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie. Dofinansowanie ze środków
PFRON w ramach tej inicjatywy wyniosło 2.160,00 zł (do 60 % faktycznie
poniesionych kosztów). Pozostałe 40 % (1.440,00 zł) całości kwoty stanowiło wkład
własny wnioskodawcy. Całkowity koszt wydarzenia – 3.600,00 zł.
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób
niepełnosprawnych art. 35a ust 1 pkt 7 lit. c
Wyszczególnienie
liczba
kwota
Zawarte umowy
2
3.850,00 zł
4) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów art. 35 a ust.1 pkt 7 lit. c
Wyszczególnienie
liczba
kwota
Dofinansowanie ze środków PFRON
562 osoby
394.375,00 zł
5) Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art. 35 a ust. 1
pkt 7 lit. A
Wyszczególnienie
liczba
kwota
Przyznane dofinansowania (liczba osób
111 osób
100.000,00 zł
wraz z opiekunami i kwota)
6) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych art.
35 a ust. 1 pkt 7 lit. d
Wyszczególnienie
liczba
kwota
Zawarte umowy
3
29.831,00 zł
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7) Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12 a
Wyszczególnienie
liczba
kwota
Zawarte umowy
1
36.248,00 zł
8) Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom
oraz organizacjom pozarządowym art. 36 ust. 2
W dniu 14 maja 2018 r. Uchwałą Nr 694/18 Zarządu Powiatu w Wieluniu
został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2018 r. zadań
zleconych przez Powiat Wieluński do realizacji fundacjom i organizacjom
pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych ze środków PFRON. Załącznik do przedmiotowej uchwały
zawierał:
1) rodzaj zadań objętych konkursem;
2) wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań;
3) zasady przyznawania dotacji;
4) terminy i warunki realizacji zadań;
5) termin składania ofert;
6) tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania
wyboru ofert;
7) informację o zrealizowanych przez Powiat Wieluński w latach 2016 i 2017
zadaniach publicznych tego samego rodzaju oraz koszcie ich realizacji.
Oferenci biorący udział w konkursie mogli uzyskać dotację ze środków PFRON
będących w dyspozycji Powiatu Wieluńskiego w 2018 r. na wsparcie realizacji
zadania w wysokości nie większej niż 5.000,00 zł. Łączna wartość środków
przeznaczonych w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej wynosiła – 24.500,00 zł. Organizacje pozarządowe mogły
składać oferty do dnia 4 czerwca 2018 r. W ramach otwartego konkursu wpłynęły
4 oferty. Ostatecznie po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej Zarząd
Powiatu w Wieluniu Uchwałą nr 731/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. postanowił udzielić
dotacji ze środków PFRON wszystkim 4 organizacjom:
 w wysokości 2.780,80 zł dla Polskiego Związku Niewidomych w Wieluniu, na
wsparcie realizacji zadania pn. ,,Grill ze szkoleniem i konkurami kulturalnymi
w plenerze”,
 w wysokości 3.456,00 zł dla Stowarzyszenia ,,Kochaj Mnie” w Mierzycach, na
wsparcie realizacji zadania pn. ,,Wycieczka integracyjna”,
 w wysokości 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
,,Nadzieja” w Strobinie, na wsparcie realizacji zadania pn. ,,DOOKOŁA ŚWIATA”,

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

www.powiat.wielun.pl
Strona | 197

 w wysokości 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Dla Osób Potrzebujących Pomocy
,,Razem” w Skrzynnie, na wsparcie realizacji zadania pn. ,,Galopem po zdrowie”.
Łącznie: 16.236,80 zł.
9) Rozliczenie środków PFRON za 2018 r.
Wyszczególnienie
Środki wykorzystane na realizację zadań
Środki wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi
realizowanych zadań - ogółem
Wykorzystane środki Funduszu ogółem
Otrzymane środki Funduszu ogółem

XII.

kwota
997.601,00 zł
24.939,00 zł
1.022.540,00 zł
1.022.540,00 zł

DROGI PUBLICZNE

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu zarządza siecią dróg powiatowych na
obszarze 10 gmin, która przedstawia się następująco:
Gmina Biała – 35,823 km
Gmina Czarnożyły – 37,054 km
Gmina Konopnica – 38,121 km
Gmina Mokrsko – 30,505 km
Gmina Osjaków – 28,400 km
Gmina Ostrówek – 33,538 km
Gmina Pątnów – 41,061 km
Gmina Skomlin – 26,185 km
Gmina Wierzchlas – 37,468 km
Gmina Wieluń – 54,873 km w tym:
- obszar miejski – 17,103 km
- obszar wiejski – 37,770 km
o łącznej długości 363,027km

drogi zamiejskie – 345,924 km o nawierzchni:
 bitumicznej – 325,224 km
 betonowej – 2,00 km
 gruntowej – 17,34 km
drogi miejskie – 17,103 km o nawierzchni:
 bitumicznej – 14,533 km
 płyty betonowe – 0,57 km
 gruntowe – 1,94 km
 gruntowe ulepszone – 0,06 km
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obiekty inżynierskie:
 mosty – 18 szt.
 przepusty – 269 szt. w tym 26 szt. o świetle powyżej 150 cm.
Zakres prac:
Większość prac utrzymaniowych PZD wykonuje, za pomocą służby liniowej
przy użyciu sprzętu własnego oraz częściowo wynajmowanego, szereg zadań
związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych zarówno w okresie letnim
jak i zimowym. Do zadań tych należy w szczególności utrzymanie nawierzchni dróg
i chodników, obiektów inżynierskich (mostów i przepustów), urządzeń
zabezpieczających ruch, oznakowania i innych urządzeń związanych z drogą,
wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
utrzymywanie zieleni przydrożnej oraz wykaszanie poboczy, skarp i przeciwskarp
rowów. Podejmują natychmiastową interwencję, likwidują zaistniałe zagrożenia
niemal natychmiastowo (np. zwalczanie skutków wichur w nocy).
Służby liniowe prowadziły na bieżąco następujące prace:
 remonty cząstkowe masą na zimno w okresie zimowym – 625 m2,
 remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami - 19.845 m2,
 zalewnie szwów - 64 godz.,
 uzupełnianie ubytków w nawierzchni tłucz. materiałem kamiennym - 4.070 m2,
 profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z wałowaniem - 9,8 km,
 demontaż zniszczonego oraz poprawa i montaż nowego oznakowania pionowego
- 90 szt.,
 prostowanie słupków, obracanie tarcz znaków - 309 szt.,
 docinanie słupków, wycinanie liter i symboli oraz naklejanie - 7,5 m2,
 wycinka drzew suchych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego 49 szt.,
 prześwietlanie i profilowanie koron drzew wchodzących w skrajnię - 1.114 szt.,
 rozdrabnianie gałęzi rębakiem – 1.783 godz.,
 sprzątanie gałęzi z pasa drogowego - 368 godz.,
 pryzmowanie gałęzi po wycince drzew - 32 godz.,
 wycinka zakrzaczeń i zwisających gałęzi po wiatrołomach - 158 godz.,
 czyszczenie kanalizacji deszczowej i przepustów pod drogą - 40 mb,
 czyszczenie studzienek i kratek wpustowych - 4 szt.,
 naprawa studzienek kanalizacji deszczowej w m. Mokrsko i m. Naramice - 20 szt.,
 odmulenie rowów własną głowicą - 2,5 km,
 montaż barier - 31 m,
 naprawa załamanego chodnika - 89 m2,
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 montaż lustra - 1 szt.,
 sprzątanie parkingu i chodników w m. Toporów i m. Mierzyce - 80 godz.,
 uzupełnienie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym odc. Osjaków Gabrielów, w m. Chotów, Olewin-Wierzchlas, ul. Jagiełły, odc. Dąbrowa-Kurów 9,2 km,
 ścinka poboczy w m. Kałuże - 450 m,
 niszczenie chwastów poprzez wykonywanie oprysków - 64 godz.,
 mechaniczne koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach
i przeciwskarpach i pasa poza rowem (koszenie wielokrotne) - 713 km (1.782,5
tys. m2),
 ręczne wykaszanie traw na mostach, przy barierach i znakach oraz na
przejazdach kolejowych i zatokach autobusowych - 212 godz.,
 zimowe utrzymanie dróg
 odśnieżanie własnymi pługami ciągnikowymi - 76 godz.,
 ręczne odśnieżanie chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych
i posypywanie - 80 godz.,
 nadzorowanie i koordynowanie pracą sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg 383 godz.,
 praca sprzętu przy posypywaniu - 7.783 km,
 demontaż siatki przeciwśnieżnej i palików do siatki – 6,175 km,
 konserwacja, przeglądy i remonty posiadanego sprzętu, maszyn, samochodów
i urządzeń - 60 godz.,
 różne drobne prace na bazie PZD - 272 godz.
Zatrudnienie
W PZD w roku 2018 zatrudnionych było 18 osób na czas nieokreślony tj. 17,5 etatu:
 kadra kierownicza – 2 etaty,
 pracownicy umysłowi - 3 etaty,
 pracownicy służby liniowej – 12,5 etatu.
Jednostka przygotowała wnioski, na podstawie których w ostatnich 4 latach (20142018) pozyskano środki zewnętrzne na przebudowę dróg (22 km) w wysokości
ponad 14 mln zł z następujących programów:
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2017 r.) - złożonych 4 wnioski, uzyskane
dofinansowanie na 2 wnioski (Naramice i Pątnów),
 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (2014-2015) - złożonych
3 wnioski, które uzyskały dofinansowanie (Okalew, Czarnożyły - Leniszki,
ul. Fabryczna w Wieluniu),

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

www.powiat.wielun.pl
Strona | 200


















Program Rozwoju Gminnej I Powiatowej Infrastruktury Drogowej (2016-2018) złożonych 7 wniosków, uzyskano dofinansowanie na 6 wniosków (odc. Wieluń Gaszyn i m. Skomlin ul. Wieluńska, Rychłocice – Pajęczno w m. Konopnica
i Osjaków, Niemierzyn, Staw, Konopnica – Złoczew w m. Konopnica
i Szynkielów),
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (2015-2018) – złożonych wniosków 4, które
uzyskały dofinansowanie (Leniszki - las, Załęcze Małe),
Program Rządowy na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (2018 r.) – złożono 2 wnioski (Mokrsko
i remont mostu w Kamionie), które nie otrzymały dofinansowania.
W roku sprawozdawczym załatwiono 930 spraw, w tym przygotowano i wydano:
126 decyzji na lokalizację zjazdów oraz uzgodnienie projektów zjazdów,
108 postanowień uzgadniających warunki zabudowy celu publicznego oraz opinii
w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji,
232 decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie
w pasie drogowym urządzeń obcych i reklam,
128 protokołów odbioru pasa drogowego,
141 decyzji administracyjnych na lokalizację w pasie drogowym urządzeń
niezwiązanych z drogą,
5 - planowanie i organizacja publicznego transportu zbiorowego,
29 odpowiedzi na interpelacje radnych,
64 różnych odpowiedzi - opinie w sprawie przebiegu dróg,
26 spraw dotyczących ubezpieczenia dróg i szkód komunikacyjnych,
47 spraw dotyczących wycinki drzew,
24 zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Zatwierdzenie organizacji ruchu polega na przeanalizowaniu projektu, wizji w terenie
(zwłaszcza przy stałych organizacjach ruchu) oraz analizie zgodności projektu
z obowiązującymi przepisami.
W roku 2018:
 zatwierdzono 209 projektów organizacji ruchu w tym:
 179 projektów czasowej organizacji ruchu,
 30 projektów stałej organizacji ruchu,
 opiniowano 9 projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich
i krajowych,
 wydano 85 uzgodnień na projekty czasowe i stałe organizacji ruchu na
drogach powiatowych,
 uczestniczono w 28 posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa,
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 2 razy w roku kontrolowano stan oznakowania na drogach powiatowych
i gminnych.
REALIZACJA INWESTYCJI POWIATOWYCH W 2018 r.
Środki
Wykonane
L.p.
Zadań inwestycyjne
pozyskane
w zł
w zł
Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej Nr 4717E Czastary-Biała
50%
1.
29.827,50
w miejscowości Biała Kopiec projekt
UG Biała
dł. 1,189km
Cienki dywanik - droga powiatowa Nr
2.
0,00
173.797,78
4510E w miejscowości Mokrsko dł. 467m
Cienki dywanik - droga powiatowa
3.
0,00
90.967,90
Nr 4522E Załęcze Małe - Troniny dł. 300m
Cienki dywanik - droga powiatowa Nr
67.577,74
4.
135.155,48
4537E w miejscowości Skrzynno dł. 490m UG Ostrówek
Cienki dywanik - droga powiatowa Nr
103.399,34
5.
206.798,67
4545E w miejscowości Raczyn dł. 975m UG Czarnożyły
Powierzchniowe utrwalenie dróg
powiatowych: Nr 4501E Naramice-Rososz,
349.931,74
6. Nr 4504E Biała-Wiktorów, Nr 4717E
699.863,47
UG Biała
Łyskornia-Czastary, Nr 4505E PorębyBrzoza
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zakończone

Zakończone
Zakończone
Zakończone
Zakończone

Zakończone

9.225,00
UG Biała

W trakcie
realizacja
18.450,00
projektu
budowlanego

0,00

53.440,00 Zakończone

0,00

46.953,84

Zakupiono
materiał

14.698,50
UG Mokrsko

29.397,00

W trakcie
realizacji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4504E
w miejscowości Wiktorów projekt
dł. 1,0km
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E
w m. Mokrsko projekt dł. 1,464km
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E
w m. Toplin
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4513E
Słupsko - Komorniki - Zmyślona projekt
dł. 2,6km
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4515E
w m. Gaszyn ul. Harcerska dł. 314m
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4516E w
miejscowości Popowice projekt dł. 4,0km
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4517E
w miejscowości Grębień powierzch. dł.
2,5km

Stan
realizacji

0,00
29.981,25
UG Pątnów
59.809,
UG Pątnów
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 4521E
14. Dzietrzniki - Parzymiechy projekt dł.
0,00
23.500,00 Zakończone
460m
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4525E
50%
W trakcie
15.
566.920,17
w miejscowości Pątnów dł. 728m
UG Pątnów
realizacji
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4531E w
16.
0,00
19.000,00 Zakończone
miejscowości Małyszyn projekt dł. 1,8km
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4532E
UW
Konopnica-Złoczew w miejscowości
2.988.829,42
17.
6.348.831,10 Zakończone
Szynkielów i Konopnica ul. Szkolna wraz
UG
z odwodnieniem drogi dł. 2,656m
1.568.696,23
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E
50%
18.
10.000,00 Zakończone
w miejscowości Leniszki projekt dł. 740m
UG Pątnów
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E
pomoc
19.
21.662,56 Zakończone
Ostrówek - Rudlice chodnik dł. 200m
rzeczowa
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4539E
20.
0,00
46.000,00 Zakończone
ul. POW w Wieluniu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4541E
21. ul. Szpitalna w Wieluniu chodnik dł. 268m
106.550,00
213.100,00 Zakończone
str. zach.
Przebudowa drogi powiatowej 4545E
UW Sieniec-Lututów wraz z budową kanalizacji
947.777,00
22.
1.987.921,38 Zakończone
deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi
UG w m. Staw dł. 1,150 km
501.050,24
Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E
Sieniec - Masłowice - Lututów wraz
23. z budową kanalizacji deszczowej dla
86.112,09
172.224,18 Zakończone
potrzeb odwodnienia drogi w miejscowości
Staw dł. 243m
24. Remont mostu w Kamionie dł. 125m
RAZEM

XIII.

0,00 1.080.000,00 Zakończone
0,00 12.634.806,43

KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu
Działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w roku 2018 opierała
się głównie na realizacji zadań statutowych: opiece merytorycznej nad bibliotekami
publicznymi w Powiecie Wieluńskim, gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu
zbiorów, realizacji bibliografii regionalnej oraz działalności kulturalnej na rzecz
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środowiska, działaniach
pozabudżetowych.
1)

wydawniczych,

a

także

pozyskiwaniu

środków

Opieka merytoryczna prowadzona na rzecz bibliotek powiatu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu sprawuje nadzór merytoryczny
nad bibliotekami gminnymi wraz z filiami w Powiecie Wieluńskim (29 placówek).
Opieka merytoryczna w 2018 roku obejmowała:
 koordynację sprawozdawczości statystycznej i opisowej oraz wykonania planów
pracy.
 szkolenia dla kierowników bibliotek gminnych - przeprowadzone zostały dwa
szkolenia w siedzibie biblioteki.
 wyjazdy w teren - w ubiegłym roku instruktor wyjeżdżał w teren 5 razy.
Ze wszystkimi placówkami w razie potrzeby instruktor kontaktował się mailowo
i telefonicznie.
2)

Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów:

Księgozbiór biblioteki na 31 grudnia 2018 r. liczył 11.283 woluminy. Składały
się na niego książki (10.995 woluminów: 3.633 woluminy – literatura piękna dla
dorosłych; 453 woluminy: literatura piękna dla młodzieży; 6.909 woluminów: literatura
popularno - naukowa) oraz zbiory specjalne – audiobooki i e-booki (288 woluminów).
Biblioteka każdego roku realizuje zakupy nowości wydawniczych, które
finansowane są z dotacji organizatora, a także ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pozyskiwanych w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.
W roku 2018 z dotacji organizatora zakupiono 439 woluminów za kwotę
14.279,00 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono
413 woluminów za kwotę 13.100,00 zł. Biblioteka przyjmuje także dary książkowe od
instytucji i czytelników. W 2018 roku zainwentaryzowano 80 woluminów za kwotę
1.440,00 zł. W sumie w 2018 roku przybyło do księgozbioru biblioteki 932 woluminy.
W roku 2018 biblioteka prenumerowała 11 tytułów czasopism za kwotę 1.906
zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku do biblioteki zapisanych było 702 czytelników
w następujących przedziałach wiekowych: 6-12 lat - 2 osoby; 13-15 lat – 3 osoby; 1619 lat – 33 osoby; 20-24 lata – 72 osoby; 25-44 lata – 310 osób; 45-60 lat – 188
osób, powyżej 60 lat – 94 osoby. Łącznie na zewnątrz wypożyczono 16.180
woluminów, w tym: 15.496 książek. Na miejscu udostępniono 1.344 woluminy.
3)

Realizacja bibliografii regionalnej
W roku 2018 wprowadzono do bazy 88 rekordów bibliograficznych.
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Były to artykuły z „Dziennika Łódzkiego”, dodatku do Dziennik Łódzkiego – „Nasz
Tygodnik”, „Kulis Powiatu”, „Ilustrowanego Przeglądu Powiatu” i „Wieluniaka”.
4)

Działalności kulturalna na rzecz środowiska

Biblioteka promuję czytelnictwo także poprzez organizację wydarzeń
kulturalnych skierowanych do mieszkańców powiatu. W 2018 roku zorganizowane
zostały następujące imprezy kulturalne:
 koncert noworoczny w wykonaniu uczniów „Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Wieluniu” – styczeń,
 „Prawdziwe życie” - finisaż wystawy rodzimej artystki – Elżbiety Wanat Antonowskiej – kwiecień,
 realizacja projektu „By pachniało wiosną i poezją”, w ramach którego nagrano płytę
z poezją śpiewaną pt. „zaWIERSZowani” oraz zorganizowano koncert promujący.
Projekt rozpoczął obchody Tygodnia Bibliotek organizowane przez bibliotekę. kwiecień – czerwiec,
 debata „Poetyckie debiuty” zorganizowana w ramach Tygodnia Bibliotek – maj promocja tomiku poezji pt.: „Kołatanie” autorstwa lokalnego poety - Macieja
Bieszczada – październik,
 wieczór poezji Andrzeja Stępińskiego, zmarłego pracownika Starostwa
Powiatowego w Wieluniu – listopad.
Budynek, w którym mieści się biblioteka, jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych, a w pomieszczeniach bibliotecznych przestrzeń pozwala na
swobodne poruszanie się osób korzystających z wózków inwalidzkich.
5)

Działalność wydawnicza

W 2018 roku biblioteka wydała publikację muzyczno – literacką – płytę CD
z poezją śpiewaną pt. „zaWIERSZowani”, na której znalazły się muzyczne wersje
wierszy znanych, a także lokalnych poetów.
6)

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

Biblioteka pozyskuje w ramach różnych projektów środki pozabudżetowe.
W 2018 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Zakup
nowości wydawniczych dla bibliotek pozyskano 13.100,00 zł na zakup nowych książek
do księgozbioru biblioteki.
Pozyskano także 35.966,00 zł z Fundacji PZU na realizację projektu „By pachniało
wiosną i poezją”, w ramach którego nagrano płytę z poezją śpiewaną pt.
„zaWIERSZowani” oraz zorganizowano koncert promujący.
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7)

Kadra

W bibliotece zatrudnionych jest 5 osób:
- 4 pracowników merytorycznych w wymiarze 3,5 etatu,
- 1 pracownik obsługi w wymiarze 0,25 etatu.
Dodatkowo pracownik merytoryczny pełni funkcje instruktora ds. bibliotek publicznych
w Powiecie Wieluńskim.
2. Realizacja imprez kulturalnych i oświatowych
Starostwo Powiatowe w Wieluniu wspiera działalność kulturalną i edukacyjną
m.in. poprzez współorganizowanie z jednostkami organizacyjnymi i gminami powiatu
wieluńskiego oraz organizacjami pozarządowymi wydarzeń kulturalnych
i oświatowych zgodnie z wcześniej przyjętym kalendarzem. W 2018 roku odbyły się
następujące imprezy, na które Zarząd Powiatu w Wieluniu przeznaczył w sumie ok.
45.000,00 zł:
1) Koncert Kolęd „Narodziła nam się miłość” VII edycja
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 24 styczeń 2018 r.
Ilość uczestników: 60
Opis: Odbiorcami imprezy są rodzice, dziadkowie, rodzeństwo wykonawców,
wychowanków PMDKiS oraz zaproszeni goście – razem ok. 150 osób.
2) XIX Turniej młodych fizyków, XVII Turniej młodych chemików
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 30 styczeń 2018 r.
Ilość uczestników: 33
Opis: Uczestnicy turniejów tworzyli trzyosobowe zespoły ze szkół gimnazjalnych
Powiatu Wieluńskiego i powiatów ościennych. Celem turnieju było pobudzenie
i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych młodzieży, rozwijanie ciekawych, często
nietypowych problemów w zakresie wiedzy chemicznej poznanej w gimnazjum,
konfrontacja wiedzy i umiejętności z wiedzą i umiejętnościami rówieśników.
3) XIX Wojewódzki konkurs plastyczny „Co nas łączy”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 8 lutego 2018 r.
Ilość uczestników: 125
Opis: Uczestnikami konkursu były przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było pobudzenie
wyobraźni i aktywności oraz chęci do tworzenia plastycznej wypowiedzi, nabywanie
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wiedzy o różnych technikach plastycznych, rozwijanie manualnych umiejętności
plastycznych oraz prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z różnych
placówek oświatowych.
4) XIV edycja akcji „Poszukujemy wokalnych perełek”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 8 lutego 2018 r.
Ilość uczestników: 35
Opis: Uczestnikami konkursu były przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Celem festiwalu była prezentacja umiejętności wokalnych młodych wykonawców,
odkrywanie talentów, integracja środowisk szkolnych z terenu powiatu wieluńskiego
i powiatów ościennych.
5) XXIV Regionalny turniej młodych przyrodników
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 8 lutego 2018 r.
Ilość uczestników: 7
Opis: Uczestnikami konkursu byli uczniowie starszych klas szkół podstawowych
i uczniowie gimnazjów. Celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży
tematyki przyrodniczej.
6) XI Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej „Wieczór Poezji Przy Świecach”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, II Liceum
Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
Termin: 16 lutego 2018 r.
Ilość uczestników: 15 uczestników drugiego etapu, 120 widzów
Opis: XI Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej odbył się pod hasłem „Poezja
z kropli rosy czyni diament…”. Młodzi adepci sztuki wokalnej przygotowywali się do
występu pod opieką profesjonalistów podczas dwudniowych warsztatów wokalnych,
poprzedzających wieczór rywalizacji. W niezwykły nastrój wprowadził widzów recital
gwiazdy wieczoru – absolwentki Studium Aktorskiego w Katowicach. Następnie
publiczność miała okazję wysłuchać 15 uczestników konkursu.
7) Targi Edukacyjne 2018 – promocja szkół i placówek oświatowo –
wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wieluński
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, placówki
oświatowe Powiatu Wieluńskiego
Termin: 1 marca 2018 r.
Ilość uczestników: ok. 900 osób zwiedzających stoiska
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Opis: Targi edukacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat
wieluński oraz współpracujących jednostek i szkół ościennych – celem promocji
oferty edukacyjnej na kolejny rok szkolny.
8) Eliminacje Powiatowe Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży
Szkolnej
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jurajski PTTK w Wieluniu
Termin: 2 marca 2018 r.
Ilość uczestników: 10
Opis: Zadaniem uczniów zarówno ze szkół podstawowych, jak i klas gimnazjalnych
było wygłoszenie 5-minutowych tekstów krajoznawczych. Następnie gimnazjaliści
w rozgrywkach finałowych zmierzyli się z 3-minutową improwizacją na wylosowany
temat. Cele konkursu to: zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka
ojczystego, kształtowanie w młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych
ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz
kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli.
9) Powiatowa Olimpiada Informatyczna
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Zespół Szkół
nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
Termin: 2 marca 2018 r.
Ilość uczestników: 55
Opis: IV edycja Olimpiady „EDUsukces, informatyki” kierowana była do uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Po części konkursowej wykłady wygłosili:
dr inż. Michał Karbowańczyk z Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej - ”Świat
(nie) kończy się na kodzie” oraz dr inż. Mateusz Smoliński z Instytutu Informatyki
Politechniki Łódzkiej „Zastosowanie sytemu operacyjnego GNU/Linux”.
10) XIV Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Optymistycznej i Turystycznej
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Jurajski PTTK w Wieluniu
Termin: 12 marca 2018 r.
Ilość uczestników: 12 uczniów gimnazjum 27 - uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu
Opis: Uczestnikami konkursu były przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Celem festiwalu była prezentacja umiejętności wokalnych młodych wykonawców,
popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piosenek o tematyce turystycznej, wesołej,
wywołującej uśmiech, integracja środowisk szkolnych z terenu powiatu wieluńskiego
i powiatów ościennych.
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11) Wieluńskie Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, I Liceum
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu przy współpracy z Zespołem
Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.
Termin: 15 marca 2018 r.
Ilość uczestników: 19 uczelni wyższych i szkół policealnych Uczniowie szkół średnich
z powiatu i spoza powiatu wieluńskiego – ok. 800 osób
Opis: Uczniowie mogli zasięgnąć informacji o kierunkach kształcenia oraz
uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli uczelni na terenie
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Poznali m.in.
multimedialną naukę gry na bananie, zaplanowali swą przyszłość z Politechniką
Wrocławską, poznali zawód przyszłości - farmację oraz odpowiedzieli na pytanie
"Dlaczego warto dbać o zdrowie?". Swoją ofertę zaprezentowały uczelnie m.in.
z Łodzi, Wrocławia, Opola, Częstochowy, Kalisza oraz Wielunia.
12) IX Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego dla
Szkół Zawodowych
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Zespół Szkół
nr 1 w Wieluniu
Termin: 15 marca 2018 r.
Ilość uczestników: 39 uczniów z sześciu szkół ponadgimnazjalnych z Wielunia,
Olesna oraz Zduńskiej Woli.
Opis: Głównym celem konkursu było promowanie kształcenia językowego oraz
wykorzystywanie języka obcego zawodowego w praktyce, a także korelacja
międzyprzedmiotowa obejmująca przedmioty zawodowe, języki obce oraz znajomość
nowoczesnych technologii. Konkurs składał się z dwóch części, testu
sprawdzającego umiejętność rozumienia materiału audiowizualnego, słownictwo
i gramatykę, reagowanie językowe, elementy wiedzy ogólnej z zakresu kultury
i realiów życia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec, Austrii,
Szwajcarii w oparciu o nowoczesne technologie, jakimi są platforma edukacyjna oraz
aplikacja mobilna. Konkurs wzbudza duże zainteresowanie oraz spotyka się
z pozytywnym odbiorem wśród młodzieży, co świadczy o jego celowości
i kontynuacji. Od trzech lat objęty jest patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty.
13) Przegląd Amatorskich Grup Teatralnych „Mistrzowie Wyobraźni”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Zespół Szkół
nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
Termin: 27 marca 2018 r.
Ilość uczestników: 47
Opis: W X edycji, która odbyła się pod hasłem „Granice”, uczestniczyły grupy ze
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu oraz Teatr
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Integracyjny z WDK. Nagrodą dla uczestników był wyjazd do Teatru im. S. Jaracza
w Łodzi na spektakl pt. „Plac Bohaterów”.
14) II Międzynarodowy Konkurs matematyczno-fizyczny prowadzony w języku
angielskim
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, I Liceum
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
Termin: 16 kwietnia 2018 r.
Ilość uczestników: 70 uczniów szkół średnich z Polski i zaprzyjaźnionych szkół
zagranicznych z: Chorwacji (Varażdin, Ludbreg), Łotwy (Grobina) oraz Ukrainy
(Lwów, Kijów)
Opis: Konkurs adresowany do uczniów szkół ponagimnazjalnych oraz uczniów szkół
zagranicznych, z którymi współpracuje I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki w Wieluniu. Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności
matematyczno-fizycznych poprzez rozwiązanie zadań przygotowanych w języku
angielskim.
15) Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, II Liceum
Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
Termin: 18 kwietnia 2018 r.
Ilość uczestników: 25
Opis: Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu
wieluńskiego. Celem turnieju było upowszechnianie nowoczesnej wiedzy
ekonomicznej, promowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych postaw
i zachowań przedsiębiorczych oraz propagowanie prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. XIII edycja turnieju miała temat przewodni: „Strategia i innowacje
w firmie - praktyczne metody wprowadzania zmian”. Po części konkursowej wykład
wygłosił Prezes ZUGiL S.A.
16) IV Międzypowiatowy Turniej Tańca Towarzyskiego „Pierwszy taneczny
krok”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 22 kwietnia 2018 r.
Ilość uczestników: 140 występujących, 250 - widownia
Opis: Uczestnikami konkursu były przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Celem występów była prezentacja umiejętności tanecznych
wykonawców, popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tańca towarzyskiego jako
formy spędzania czasu wolnego.
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17) Powiatowa Konferencja Ekologiczna „EkoEdukacja w Korczaku”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, I Liceum
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
Termin: 26 kwietnia 2018 r.
Ilość uczestników: 120
Opis: Powiatowa Konferencja Ekologiczna przebiegła pod hasłem „Zdrowie dla
wszystkich”. Rozpoczęła się ona otwarciem laboratorium chemicznego, a następnie
w sali konferencyjnej zostały przeprowadzone wykłady przez profesorów
z Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Łódzkiego – wykład prof. dr. hab. n. med.
Jakuba Fichny z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi „Ile prawdy jest
w stwierdzeniu „Jesteś tym, co jesz” oraz wykład prof. nadzw. dr. hab. Roberta
Zakrzewskiego (UŁ) „Czy należy się bać E300?” W programie konferencji znalazły
się także warsztaty czytania etykiet przeprowadzone przez pracowników Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz prezentacja efektów pracy z warsztatów
filmowych pt. „Ochrona bioróżnorodności i funkcje ekosystemów w filmie i fotografii”,
przeprowadzonych przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi.
18) V Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół
gimnazjalnych
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, II Liceum
Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
Termin: 11 maja 2018 r.
Ilość uczestników: etap I - 107 uczestników II etap - 30 uczestników
Opis: V Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych
składał się z dwóch etapów: szkolnego i międzypowiatowego. W etapie szkolnym
każda szkoła wyłoniła troje uczniów, którzy wzięli udział w konkursie
międzypowiatowym. II etap konkursu odbył się na sali gimnastycznej II LO. Podczas
sprawdzania prac konkursowych uczestnicy wysłuchali wykładu dr. inż. Janusza
Tomaszewskiego i dr. inż. Krzysztofa Wojciechowskiego z Centrum Nauczania
Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej.
19) XIX Konkurs turystyczno-geograficzny „Poznaj Chorwację”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, Towarzystwo Polsko-Chorwackie
„Jadransko-Wieluń” w Wieluniu
Termin: 15 maja 2018 r.
Ilość uczestników: 18
Opis:
Uczestnikami
konkursu
byli
uczniowie
szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było przybliżenie młodzieży historii, kultury
oraz walorów turystycznych i krajoznawczych Chorwacji oraz promocja współpracy
powiatu wieluńskiego z miastem Senj.
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20) Wieczór
Naukowców
–
dla
uczniów
szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalanych
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, II Liceum
Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
Termin: 22 maja 2018 r.
Ilość uczestników: 100 uczniów szkół gimnazjalnych i II LO
Opis: Licealiści II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu
i uczniowie gimnazjów wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników
naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Uczniowie uczestniczyli w „Warsztatach
młodego chemika”, prowadząc badania wody w laboratorium chemicznym.
Zainteresowani naukami biologicznymi przeprowadzali doświadczenia na materiale
roślinnym podczas zajęć „Trucizny roślinne – alkaloidy i ich wykrywanie”. Młodzi
fizycy wysłuchali wykładu „Fale mechaniczne i elektromagnetyczne”.
21) XVI Ogólnopolski konkurs fizyczno-fotograficzny „Zjawiska fizyczne
wokół nas”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 22 maja 2018 r.
Ilość uczestników: 824 otrzymane prace.
Opis:
Uczestnikami
konkursu
byli
uczniowie
szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było kształtowanie umiejętności dostrzegania
różnorodnych zjawisk optycznych w otaczającej przyrodzie, rozwój kreatywnego
myślenia młodzieży poprzez planowanie i przeprowadzanie ciekawych
eksperymentów fizycznych z udziałem światła, rozwijanie i doskonalenie
umiejętności fotografowania, prezentacja najciekawszych tematycznie zdjęć
i wykorzystanie ich w nauczaniu fizyki.
22) Konferencja „Za życiem – wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami
szansą na rozwój rodziny”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu
Termin: 23 maja 2018 r.
Ilość uczestników: 42
Opis: Celem konferencji było przekazanie mieszkańcom powiatu informacji na temat
aktualnych możliwości uzyskania wsparcia w różnych aspektach funkcjonowania
programu „Za życiem”. Udział w niej wzięli: specjalista neonatolog kierownik
Oddziału Noworodków z Pododdziałem Patologi Noworodka Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinnie w Wieluniu, kierownik samodzielnego referatu świadczeń
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rodzinnych miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej, pracownicy poradni,
których zadaniem było przedstawienie obszarów wsparcia specjalistów dla rodzin
i dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością.
23) Dzień Rzemieślnika
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Zespół Szkół
nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu
Termin: 30 maja 2018 r.
Ilość uczestników: ok. 70
Opis: Celem organizacji „Dnia Rzemiosła” była promocja kształcenia w zawodach
rzemieślniczych,
kształtowanie
pozytywnego
wizerunku
rzemiosła,
rozpowszechnianie informacji nt. funkcjonowania zawodów rzemieślniczych we
współczesnej gospodarce. Wydarzeniu towarzyszyły stoiska prezentujące zawody
cukiernik, piekarz, kucharz.
24) Dzień Dziecka z Radiem ZW
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 30 maja 2018 r.
Ilość uczestników: ok. 150
Opis: Impreza plenerowa – zabawy taneczne, gry i konkursy sportowe, występy
wokalne i instrumentalne, pokaz sprzętu ratownictwa PSP w Wieluniu oraz spotkanie
z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.
25) XX Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Urząd Gminy
w Osjakowie, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu
Termin: 3 czerwca 2018 r.
Ilość uczestników: ok. 250
Opis: W przeglądzie wzięło udział 17 grup artystycznych prezentujących regionalną
muzykę ludową. Celem przeglądu jest rozpowszechnianie i promowanie muzyki
i kultury ludowej regionu wieluńskiego.
26) Konkurs „Najlepszy w zawodzie” dla uczniów szkół zawodowych z terenu
powiatu wieluńskiego
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, zespoły szkół
kształcących zawodowo powiatu wieluńskiego
Termin: 6 czerwca 2018 r.
Ilość uczestników: ok. 200
Opis: W konkursie uczestniczyli uczniowie wszystkich zespołów szkół prowadzących
przedmioty zawodowe. Uczniowie brali udział w zawodach w 7 kategoriach
prowadzonych w szkołach w kwietniu i maju 2018 r. Uroczyste podsumowanie
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konkursu odbyło się 6 czerwca w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika
w Wieluniu.
27) XIII Spotkania młodych keyboardzistów
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu,
Termin: 12 czerwca maja 2018 r.
Ilość uczestników: 16
Opis: Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Celem spotkania była popularyzacja nauki gry na
elektronicznych instrumentach klawiszowych, prezentacja stopnia wykorzystania
możliwości technicznych instrumentów, integracja młodych keyboardzistów z terenu
powiatu wieluńskiego oraz powiatów ościennych, wymiana pomysłów i doświadczeń
w zakresie wykonawstwa na elektronicznych instrumentach klawiszowych.
28) Koncert zespołów artystycznych pn. „EMDEKOLADA” – edycja XXVI
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 14 czerwca 2018 r.
Ilość uczestników: ok. 250
Opis: Impreza plenerowa podsumowująca roczną działalność kół artystycznych.
Występy wokalistów, kół tanecznych, keybordzistów, gitarzystów.
29) Spotkanie z partnerskimi miastami: Estaires (Francja), Valverde del
Camino (Hiszpania), Ochtrup (Niemcy)
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Termin: 22-30 sierpnia 2018 r.
Ilość uczestników: 10 osób z Valverde del Camino, 7 osób z Ohctrup, 10 osób
z Estarires
Opis: W ramach Tygodnia Europejskiego zorganizowanego przez Starostwo
Powiatowe w Wieluniu delegacje zagraniczne odwiedziły Częstochowę, Łódź,
Wrocław, Koronę CANDLES S.A., Załęcze Małe, Dom Seniora i „Resort Stara Wieś”,
Muzeum Ziemi Wieluńskiej, warsztaty gastronomiczne Zespołu Szkół nr 1
w Wieluniu, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarwie, kościoły drewniane typu
wieluńskiego. Zagraniczni goście uczestniczyli również w dożynkach gminnych
w Czarnożyłach oraz w uroczystej sesji samorządów z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Podczas Konferencji pt. „Problemy migracyjne, a rynek
pracy w Europie" delegacje zagraniczne zawarły porozumienie o dalszej współpracy
pomiędzy partnerskimi miastami a powiatem wieluńskim.
30) Powiatowe Dożynki 2018 - „Święto Chleba”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Gmina Biała
Termin: 9 września 2018 r.
Ilość uczestników: ok. 3.000
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Opis: Głównym celem projektu było aktywizowanie środowisk samorządowych
gminnego i powiatowego szczebla w obszarze współpracy poprzez wspólną
organizację Święta Plonów czyli „Dożynek”. Dożynki są doskonałą okazją do
zaprezentowania bogatego dorobku organizacji, instytucji kultury i grup
folklorystycznych działających na terenie powiatu wieluńskiego. Dożynki Powiatowe
w roku 2018 odbyły się w Gminie Biała na kompleksie rekreacyjno-sportowym
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej.
31) Ogólnopolski Plener Malarski im. Jerzego Dudy Gracza „Z biegiem Warty
– Kamion 2018”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 9-22 września 2018 r.
Ilość uczestników: 16
Opis: Impreza zorganizowana została w ramach cyklicznych spotkań malarzy,
artystów w Kamionie.
32) Jesienny piknik
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 19 września 2018 r.
Ilość uczestników: ok. 150
Opis: Impreza plenerowa – zabawy taneczne, gry i konkursy sportowe, występy
wokalne i instrumentalne, poczęstunek przygotowany w kuchni polowej (gotowane
ziemniaki).
33) Eliminacje
Wojewódzkie
XLIII
Ogólnopolskiego
Konkursu
Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jurajski PTTK w Wieluniu
Termin: 20 października 2018 r.
Ilość uczestników: 15
Opis: Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na
potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do
ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego
i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego
i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursów jest również rozbudzanie
zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania
własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach,
wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie.
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34) XX Międzypowiatowy festiwal piosenki patriotycznej i pieśni polskiej
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 18 listopada 2018 r.
Ilość uczestników: ok. 140
Opis: Uczestnikami konkursu były przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Celem festiwalu była prezentacja umiejętności wokalnych młodych wykonawców,
popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piosenek o tematyce patriotycznej, integracja
środowisk szkolnych z terenu powiatu wieluńskiego i powiatów ościennych. Finałem
tegorocznego festiwalu był spektakl w wykonaniu laureatów konkursu i grup
tanecznych działających w PMDKiS.
35) Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Zespół Szkół
Specjalnych w Wieluniu
Termin: 21 listopada 2018 r.
Ilość uczestników: 31
Opis: Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkoły podstawowej, a także uczniów
szkoły ponadpodstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
z całego województwa łódzkiego. W konkursie wzięło udział 7 placówek specjalnych,
10 opiekunów, 5 kierowców, 5 wolontariuszy. Każdy uczestnik przygotował jeden
wybranych przez siebie tekst literacki o tematyce patriotycznej, przeznaczony do
publicznej prezentacji – odczytania lub prezentacji z pamięci. Jury nagrodziło
uczestników w trzech kategoriach klasy I-III, IV-VI, VII-VIII, gimnazjum, klasy
ponadpodstawowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, laureaci nagrody
indywidualne.
36) Międzypowiatowy Konkurs wiedzy o AIDS i chorobach przenoszonych
drogą płciową
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
Termin: 3 grudnia 2018 r.
Ilość uczestników: Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie - szkolnym
uczestniczyło 232 uczniów, natomiast w etapie międzypowiatowym 52 uczniów
Opis: Głównymi celami konkursu były: promowanie zdrowego stylu życia wolnego od
środków psychoaktywnych, alkoholu oraz ryzykownych zachowań wśród młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych, podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży na temat
AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową, promowanie postaw tolerancji i pomocy
wobec osób zakażonych wirusem HIV, kształtowanie postaw ukierunkowanych na
odpowiedzialność za zdrowie i życie własne oraz najbliższych.
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37) Powiatowy Konkurs Ortograficzny o „Złote Pióro Starosty Wieluńskiego”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Zespół Szkół
nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu
Termin: 20 grudnia 2018 r.
Ilość uczestników: 24
Opis: W konkursie udział wzięli uczniowie z 5 szkół ponadgimnazjalnych. Celem
konkursu było propagowanie kultury języka polskiego, kształtowanie umiejętności
ortograficznych i interpunkcyjnych. Po części konkursowej, dyktandzie wykład
wygłosił dr Adam Rychlik „Co wiadomo, czego nie wiadomo o hymnie Polski –
refleksji kilka”
38) Młodzieżowa Scena Inicjatyw Artystycznych – I sezon (koncerty chórów
i spektakle grup teatralnych)
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: styczeń-grudzień 2018 r.
Ilość uczestników: ok. 100 uczestników 1.000 widzów
Opis: W ramach inicjatywy odbyły się dwa spektakle teatralne i cztery koncertu
chóru.
Na organizację dwóch spośród wymienionych wydarzeń, tj. Powiatowych
Dożynek 2018 - „Święta Chleba” oraz Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego im.
Jerzego Dudy Gracza „Z biegiem Warty – Kamion 2018” dodatkowo pozyskano
środki finansowe od sponsorów – odpowiednio – od PGE GIEK S.A. i Rejonowego
Banku Spółdzielczego w Lututowie.
3. Dotacje udzielone w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie
oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Lp. podmiot

cel

kwota

źródło finansowania

Parafia
Kościół pw. św. Marcina:
150.000,00 zł
1. rzymskokatolicka pw.
remont wieży kościoła – etap I
św. Idziego w Chotowie

2. Gmina Skomlin

Remont zabytkowego
spichlerza modrzewiowego
z 1777 r. polegający na
wykonaniu prac
zabezpieczających poprzez
impregnację pokrycia
dachowego z gontów i ścian
obwodowych z bali
modrzewiowych

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

38.700,00 zł

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Sejmik Województwa
Łódzkiego

www.powiat.wielun.pl
Strona | 217

Katolicka parafia
3. pw. św. Filipa i Jakuba
Ap. w Skomlinie

Prace konserwatorskorestauratorskie przy zabytku
ruchomym – Ambona
i Chrzcielnica w kościele
parafialnym pw. św. Filipa
i Jakuba Ap. w Skomlinie

61.600,00 zł

Sejmik Województwa
Łódzkiego

Katolicka parafia
pw. św. Kazimierza
4.
Królewicza
w Osjakowie

Remont zabytkowego kościoła
– częściowa wymiana posadzki 61.600,00 zł
i jej czyszczenie

Sejmik Województwa
Łódzkiego

5. Cydry.pl Sp. z o.o.

Remont XIX -wiecznego
spichlerza dworskiego
w Konopnicy – I etap prac

61.600,00 zł

Sejmik Województwa
Łódzkiego

Parafia
rzymskokatolicka
6. pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa
w Dzietrznikach

wymiana gontu drewnianego
na dachu zabytkowego
kościoła filialnego pw. Świętej
Trójcy w Grębieniu z XVI w.

61.600,00 zł

Sejmik Województwa
Łódzkiego

Katolicka parafia
7. pw. św. Wawrzyńca
w Dąbrowie

wymiana ślusarki okiennej
w kościele parafialnym pw.
św. Wawrzyńca w Dąbrowie

23.100,00 zł

Sejmik Województwa
Łódzkiego

Parafia Katolicka
8. pw. Nawiedzenia
N.M.P. w Wieluniu

konserwacja obrazu na płótnie
(umieszczonego na
drewnianym podłożu) Matka
Boska z Dzieciątkiem z IV ćw.
XVII w. z kościoła pw. Bożego
Ciała w Wieluniu

8.800,00 zł

Sejmik Województwa
Łódzkiego

Parafia Katolicka pw.
9. Nawiedzenia N.M.P. w
Wieluniu

7.040,00 zł

Budżet państwa

Katolicka parafia
10. pw. św. Filipa i Jakuba
Ap. w Skomlinie

29.047,68 zł

Budżet państwa

Parafia
11. Rzymskokatolicka pw.
św. Tekli w Raczynie

15.000,00 zł

Budżet państwa
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XIV.

SPORT I TURYSTYKA

Starosta Wieluński prowadzi ewidencję uczniowskich klubów sportowych i klubów
sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, w której jest
zarejestrowano:
 50 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym 17
ludowych klubów sportowych,
 27 uczniowskich klubów sportowych.
1. Realizacja zadań z obszaru sportu zlecone innym podmiotom
Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłosił dwa otwarte konkursy na wykonanie
w 2018 r. zadania publicznego związanego z organizacją i koordynacją
współzawodnictwa sportowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
dyscyplin ujętych w kalendarzu imprez Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
oraz współzawodnictwa sportowego klubów wiejskich Powiatu Wieluńskiego,
Na pierwsze wyżej wymienione zadanie przyznano kwotę dofinansowania
w wysokości 22.000,00 zł, a na drugie – 18.000,00 zł. W wyniku konkursów
wyłoniono dwóch realizatorów powyższych zadań tj. Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Wieluniu i Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wieluniu.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieluniu, realizując powierzone mu zadanie
w okresie luty – grudzień 2018 r., zorganizował następujące imprezy:
 25 imprez sportowych rangi mistrzostw powiatu:
1) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w lidze lekkoatletycznej dziewcząt.;
2) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w lidze lekkoatletycznej chłopców;
3) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w sztafetowych biegach przełajowych
dziewcząt;
4) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w sztafetowych biegach przełajowych
chłopców;
5) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w badmintonie dziewcząt;
6) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w badmintonie chłopców;
7) Półfinały wojewódzkie w piłce ręcznej dziewcząt;
8) Półfinały wojewódzkie w piłce ręcznej chłopców;
9) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w sztafetach pływackich dziewcząt;
10) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w sztafetach pływackich chłopców;
11) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w szachach drużynowych;
12) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w tenisie stołowym drużynowym
dziewcząt;
13) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w tenisie stołowym drużynowym chłopców;
14) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w piłce siatkowej dziewcząt;
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15) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w piłce siatkowej chłopców;
16) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w koszykówce dziewcząt;
17) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w koszykówce chłopców;
18) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w piłce nożnej dziewcząt;
19) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w piłce nożnej chłopców;
20) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w drużynowych biegach przełajowych
dziewcząt;
21) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w drużynowych biegach przełajowych
chłopców;
22) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w plażowej piłce siatkowej dziewcząt;
23) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w plażowej piłce siatkowej chłopców;
24) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w indywidualnych biegach przełajowych
dziewcząt;
25) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w indywidualnych biegach przełajowych
chłopców;
5 imprez sportowych rangi półfinałów mistrzostw województwa:
1) Półfinały województwa łódzkiego w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców;
2) Półfinały województwa łódzkiego w sztafetowych biegach przełajowych
dziewcząt i chłopców;
3) Półfinały województwa łódzkiego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców;
4) Półfinały województwa łódzkiego w tenisie stołowych dziewcząt i chłopców;
5) Półfinały województwa łódzkiego w piłce plażowej siatkowej dziewcząt
i chłopców;
2 finały mistrzostw województwa:
1) Mistrzostwa województwa łódzkiego w piłce siatkowej chłopców;
2) Mistrzostwa województwa łódzkiego w szachach drużynowych.
Imprezy te zostały zorganizowane w ramach Licealiady 2017/2018. Drużyny
powiatu wieluńskiego w półfinałach zdobyły:
 I miejsce w piłce ręcznej dziewcząt,
 I miejsce w piłce ręcznej chłopców,
 I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt,
 miejsce w sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
 I miejsce w piłce siatkowej chłopców,
 I miejsce w plażowej piłce siatkowej dziewcząt,
 I miejsce w tenisie stołowym dziewcząt,
 I miejsce w tenisie stołowym chłopców,
 II miejsce w piłce siatkowej chłopców,
 II miejsce w plażowej piłce siatkowej chłopców,
 II miejsce w plażowej piłce siatkowej dziewcząt,

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

www.powiat.wielun.pl
Strona | 220






II miejsce w piłce ręcznej chłopców,
II miejsce w piłce ręcznej dziewcząt,
II miejsce w piłce nożnej dziewcząt,
II miejsce piłce siatkowej dziewcząt.

W finałach mistrzostw województwa łódzkiego zdobyto:
 I miejsce w piłce ręcznej chłopców – Zespól Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika
w Wieluniu,
 II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych chłopców – Zespół Szkół nr 2
im. Jana Długosza w Wieluniu,
 II miejsce w piłce siatkowej chłopców – Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu,
 III miejsce w tenisie stołowym chłopców – I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu,
 III miejsce w badmintonie chłopców - Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu,
 III miejsce w badmintonie dziewcząt - Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu.
W finałach mistrzostw Polski uzyskano X miejsce w Finałach Ogólnopolskich
Licealiady w piłce siatkowej chłopców – Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu. Ogółem we
wszystkich imprezach udział wzięło 1.020 zawodniczek i 1.120 zawodników.
W klasyfikacji końcowej Licealiady za 2016/2017 rok Powiat Wieluński na 23
powiaty zajął 7 miejsce w województwie łódzkim. W ogólnym podsumowaniu
współzawodnictwa Powiat Wieluński w roku szkolnym 2017/2018 zajął 9 miejsce
w województwie łódzkim.
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wieluniu, realizując powierzone
mu zadanie w okresie luty – grudzień 2018 r., zorganizowało i wzięło udział
w następujących imprezach:
1) Mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej seniorów rocznik 1998 i starsi;
2) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego seniorów w szachach;
3) Mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej chłopców junior A1 rocznika 1999
i młodszych;
4) Mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej chłopców rocznika Młodzik D1 2005
i młodszych;
5) Finał Powiatowy Halowych Mistrzostw w piłce nożnej chłopców do lat 16 – Junior
Młodszy B2 rocznik 2002 i młodszy;
6) Mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej chłopców rocznik Orlik E1 2007
i młodszych;
7) Mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej chłopców rocznika Żak F1 2009
i młodszych;
8) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w piłce siatkowej mężczyzn;
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9) Kolarskie kryterium uliczne;
10) Powiatowa Liga Junior Młodszy B2;
11) Powiatowa Liga Młodzik D1;
12) Powiatowa Liga Orlik E1;
13) Powiatowa Liga Żak F1;
14) Halowa Liga Junior Młodszy B2;
15) Halowa Liga Młodzik D1;
16) Halowa Liga Orlik E1;
17) Halowa Liga Żak F1;
18) Finał Powiatowy Turnieju Szachowego o „Złotą Wieżę”;
19) Mistrzostwa Wielunia w tenisie ziemnym;
20) Otwarte turnieje tenisa stołowego;
21) Mistrzostwa z LZS woj. łódzkiego w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do 16 lat;
22) Otwarte Mistrzostwa Zelowa w Szachach;
23) Mistrzostwa z LZS woj. łódzkiego w piłce siatkowej mężczyzn;
24) Mistrzostwa z LZS woj. łódzkiego w tenisie stołowym w kat. żak,młodzik;
25) Mistrzostwa z LZS woj. łódzkiego w tenisie stołowym w kat. kadet, junior, senior;
26) Drużynowe Mistrzostwa z LZS woj. łódzkiego w tenisie stołowym.
2. Organizacja imprez sportowych i turystycznych w roku 2018
Starostwo Powiatowe w Wieluniu wspiera działalność sportową i turystyczną
m.in. poprzez współorganizowanie z jednostkami organizacyjnymi i gminami powiatu
wieluńskiego
oraz
organizacjami
pozarządowymi
wydarzeń
sportowych
i turystycznych, zgodnie z wcześniej przyjętym kalendarzem. W 2018 roku odbyły się
następujące imprezy, na które Zarząd Powiatu w Wieluniu przeznaczył w sumie ok.
15.000,00 zł.
Zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez zostały zorganizowane następujące
imprezy:
1) Feryjny turniej piłki siatkowej szkół ponadgimnazjalnych
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 31 stycznia 2018 r.
Ilość uczestników: 48
Opis: Turniej był przeznaczony dla zespołów mieszanych młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych zorganizowany w sali II LO w Wieluniu.
2) Otwarty turniej mini siatkówki „Trójki”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 2 lutego 2018 r.
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Ilość uczestników: 50
Opis: Otwarty turniej piłki siatkowej dziewcząt „trójki” zorganizowany został w sali SP
nr 2 w Wieluniu.
3) Feryjny turniej tenisa stołowego dla niezrzeszonych
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 6 lutego 2018 r.
Ilość uczestników: 26
Opis: Uczestnikami turnieju byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Celem turnieju była popularyzacja gry w tenisa stołowego jako formy spędzania
wolnego czasu, wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz wyłonienie najlepszych
tenisistów stołowych.
4) XV Zawody pływackie „Bij mistrza”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 2 marca 2018 r.
Ilość uczestników: 220
Opis: Są to cykliczne zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz w kategorii open.
5) VIII Turniej mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Zespół Szkół
nr 1 w Wieluniu
Termin: 19 marca 2018 r.
Ilość uczestników: 48 chłopców
Opis: W zawodach wystąpiło 12 zespołów z 8 szkół z miejscowości Ostrówek,
Wieluń, Konopnica, Mierzyce, Walichnowy, Sokolniki, Lututów, Załęcze Małe.
Zespoły zostały podzielone na trzy grupy, w których grano systemem każdy
z każdym, zwycięzcy grup grali o miejsca I-III, zespoły z drugich miejsc grały
o miejsca IV - VI. Najlepsze zespoły chłopców to:
1. Załęcze Małe
2. Ostrówek
3. Walichnowy
Termin: 20 marca 2018 r.
Ilość uczestników: 52 dziewcząt
Opis: W zawodach wystąpiło 13 zespołów z 9 szkół: Ostrówek, Wieluń, Konopnica,
Mierzyce, Walichnowy, Sokolniki, Lututów, Załęcze Małe, Praszka. Zespoły zostały
podzielone na trzy grupy, w których grano systemem Każdy z Każdym , zwycięscy
grup grali o miejsca I-III, zespoły z drugich miejsc grały o miejsca IV – VI. Najlepsze
zespoły dziewcząt to:

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

www.powiat.wielun.pl
Strona | 223

1. Praszka
2. Praszka
3. Wieluń
6) Turystyczne powitanie wiosny
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jurajski PTTK w Wieluniu
Termin: 26 marca 2018 r.
Ilość uczestników: 30
Opis: Wycieczka do Ośrodka Szkolno -Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród”
w Załęczu Wielkim
7) Wojewódzki Turniej Bowlingu Olimpiad Specjalnych
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Zespół Szkół
Specjalnych w Wieluniu
Termin: 11 kwietnia 2018 r.
Ilość uczestników: 46 zawodników
Opis: Zawody przeznaczone były dla zawodników zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Olimpiady Specjalne Polska trenujących bowling z całego województwa łódzkiego.
Miejsca na zwody były limitowane, każdy Klub mógł wystawić 5 zawodników. Zawody
były możliwością awansu na wyższy szczebel imprez sportowych. Ogółem
wystartowało 46 zawodników z 9 Klubów OS. Każdy zawodnik został nagrodzony
medalem i upominkiem.
8) XXV Mistrzostwa Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w Biegach na
Orientację.
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, UKS
„Załęczak” Załęcze Małe
Termin: 5 maja 2018 r.
Ilość uczestników: 80
Opis: Impreza miała na celu promowanie zakątków powiatu wieluńskiego
tj. Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz propagowanie biegów na terenie
powiatu.
9) III Ogólnopolskie Mistrzostwa Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
w Rowerowej Jeździe na Orientację
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wójt Gminy
Pątnów, UKS „Załęczak” Załęcze Małe
Termin: 6 maja 2018 r.
Ilość uczestników: 226 zawodników z 18 klubów
Opis: Impreza miała na celu promowanie zakątków powiatu wieluńskiego
tj. Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz propagowanie sportów rowerowych
na terenie powiatu.
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10) XI Bieg uliczny „Pętla wieluńska”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 14 maja 2018 r.
Ilość uczestników: 480
Opis: Cykliczny bieg uliczny został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji
„Polska biega” dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz bieg główny bez ograniczeń wiekowych.
11) XVIII Powiatowe Igrzyska Ziemi Wieluńskiej
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Urząd Gminy
w Skomlinie
Termin: 17 czerwca 2018 r.
Ilość uczestników: ok. 120
Opis: W igrzyskach wzięli udział dorośli oraz młodzież. W grach zespołowych
w 4 dyscyplinach udział wzięło ok. 57 osób. W kategoriach indywidualnych
w 8 dyscyplinach wystartowało 63 zawodników.
12) XVIII Turniej szachowy „Pamięci Września”
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 23 września 2018 r.
Ilość uczestników: 102
Opis: Turniej odbył się jako cykliczna impreza o charakterze otwartym.
13) Podsumowanie
współzawodnictwa
sportowego
szkół
Powiatu
Wieluńskiego
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy
Termin: 9 października 2018 r.
Ilość uczestników: łączna liczba uczestników ok. 5800
Opis: Podsumowanie odbyło się na sali 101 w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.
W rywalizacji sportowej udział wzięły: 26 szkół podstawowych, 6 szkół
ponadgimnazjalnych.
14) Obchody Jubileuszu 70-lecia powstania Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego Wieluń-Miasto
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Zarząd Koła
nr 13 Wieluń-Miasto Polskiego Związku Wędkarskiego
Termin: 14 października 2018 r.
Ilość uczestników: 25
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Opis: Podsumowanie 70-letniej działalności wędkarstwa na terenie Wieluń-Miasto.
Wręczenie pucharów dla zasłużonych wędkarzy z Koła nr 13.
15) Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Oldbojów z okazji 20-lecia sekcji
Olbojów
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Młodzieżowy
Klub Sportowy w Wieluniu
Termin: 14 października 2018 r.
Ilość uczestników: 130
Opis: W turnieju, który odbył się na hali sportowej WOSiR, w rywalizacji kobiet, udział
wzięły zespoły: Skra Warszawa, Handball Świdwin, AZS Koszalin, Zagłębie Lubin,
Victoria Team Polska i Zgoda Ruda Śląska. W turnieju panów natomiast rywalizowały
następujące zespoły: Gwardia Koszalin, Metal Kluczbork, Pabiks Pabianice, Pogoń
Zabrze, Tęcza Kościan, Handball Nowogard, Masters Orlik Brzeg i gospodarz, MKS
Wieluń.
16) Wycieczka krajoznawcza upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jurajski PTTK w Wieluniu
Termin: 10 listopada 2018 r.
Ilość uczestników: 19
Opis: Wycieczka do Nysy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
17) Turniej piłki nożnej szkół podstawowych
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 9 grudnia 2018 r.
Ilość uczestników: 80
Opis: Turniej zorganizowany przez trenerów piłki nożnej na rozpoczęcie sezonu
2018/2019 na boisku Orlik w Wieluniu.
18) Turniej piłki siatkowej dla szkól podstawowych
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 15 grudnia 2018 r.
Ilość uczestników: 65
Opis: Turniej piłki siatkowej dziewcząt „2” i „3” zorganizowany w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Wierzchlesie.
19) „Puchar szczypiorniaka” – ogólnopolski turniej piłki ręcznej
Organizatorzy/Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Termin: 8 grudnia 2018 r.
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Ilość uczestników: 60
Opis: Turniej piłki ręcznej chłopców młodzików zorganizowany w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Białej.

XV.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
 ewidencji gruntów i budynków.
Na terenie powiatu wieluńskiego ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest
dla 11 jednostek ewidencyjnych, 182 obrębów ewidencyjnych, ok. 336.000 punktów
granicznych i 47.497 jednostek rejestrowych gruntów i około 62.000 budynków.
Obejmie obszar 92.648 ha. W roku 2018 przeprowadzono dwie modernizacje
ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Gaszyn, Sieniec. Modernizacja
obejmowała grunty jak i budynki. Zaewidencjonowano na tych obrębach 1.541
budynków.
Poniesiono
nakłady
finansowe
w
wysokości
237.686,00 zł. Tym samym zakończono w jednostce ewidencyjnej Wieluń Obszar
Wiejski proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Wprowadzono 4.271 zmian w ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności
materialno-technicznej. Wydano 7 decyzji o zmianach w danych ewidencyjnych.
Przyjęto do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, po
przeprowadzeniu weryfikacji 2.436 operatów technicznych powstałych w wyniku
prowadzonych prac geodezyjnych i kartograficznych. Ogólnie w Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej znajduje się 46.963 operatów
technicznych,
 geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej „powiatową bazą
GESUT", - prowadzona w ramach bieżącej pracy Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, dla wszystkich jednostek ewidencyjnych
w powiecie wieluńskim,
 gleboznawczej klasyfikacji gruntów - wydano 21 decyzji o zmianie
gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
 rejestru cen i wartości nieruchomości - od momentu powstania wprowadzono
9.545 cen transakcyjnych,
 szczegółowych osnów geodezyjnych, - w rejestrze ujawnionych jest 8.047
punktów osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej,
 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod
zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie
teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości
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zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:500-1:5000 - baza prowadzona jest dla wszystkich jednostek ewidencyjnych
w powiecie wieluńskim,
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach:
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 - map ewidencyjnych oraz map zasadniczych prowadzone w ramach bieżącej pracy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, dla wszystkich jednostek ewidencyjnych w powiecie wieluńskim.
d) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; przeprowadzono 22 narady koordynacyjne,
e) zakładanie osnów szczegółowych; brak realizacji. Osnowa została założono
w latach poprzednich,
f) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie
i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; brak
realizacji,
g) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; Wykonywana
w trakcie narad koordynacyjnych poprzez odpowiednie wpisy w protokołach
z narady.
W roku 2018 dokończono modernizację pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej ze środków powiatu w wysokości 118.401,55 zł.
2. Scalenie i wymiana gruntów
W roku 2018 prowadzono scalenie gruntów na obiekcie Sieniec Olewin. Scaleniu
poddano obszar 495 ha. W wyniku przeprowadzonych prac nastąpi:
- redukcja ilości działek o 45,7%,
- regulacja granic działek siedliskowych,
- zwiększenie, 2-krotnie, średniej powierzchni działki,
- korelacja systemu EGiB z systemem wieczystoksięgowym,
- poprawa parametrów dróg,
- likwidacja uciążliwych odłogów na rozdrobnionych dotychczas działkach.
Łącznie nastąpi budowa i przebudowa dróg długości ok. 17,76 km.
W 2018 roku przeprowadzono następujące prace scaleniowe:
 sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej w tym: sporządzenie
wykazu ulg w podatku, redakcja mapy i wykazów, założenie bazy ewidencji
gruntów i budynków z nowym stanem oraz sporządzenie wykazów zmian danych
ewidencyjnych do ksiąg wieczystych– 193.144,72 zł,
 wykonanie przeorania miedz (nowych granic), rekultywacji - przeorania
likwidowanych odcinków dróg obszaru zagospodarowania poscaleniowego obiektu
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Olewin - Sieniec w ramach działania „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) – 25.700,00 zł,
 wykonanie mapy do celów projektowych obszaru zagospodarowania
poscaleniowego obiektu Olewin - Sieniec w ramach działania scalanie gruntów
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)”,
 wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz
z odwodnieniem pasa drogowego, budowy przepustów, korekty przebiegu rowów
na terenie obszaru scalenia gruntów obiektu Sieniec, obejmującego część obrębu
Olewin i Sieniec, gmina Wieluń, powiat wieluński, w związku z realizacją projektu
„Scalenie gruntów obiektu Olewin - Sieniec", w ramach scalanie gruntów, objętego
„Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020" – 169.617,00 zł.
W 2019 roku planowane są następujące prace scaleniowe:
 budowa lub przebudowa, wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego,
dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań
gospodarczych poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego,
 wykonanie prac melioracyjnych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania
terenów pod uprawy - rowów przydrożnych,
 wykonanie, zmiana, ułożenie lub wybudowanie urządzeń służących udostępnieniu
i
wykorzystaniu
gruntów
wydzielonych
w
wyniku
scalenia
wraz
z przeprowadzeniem koniecznych prac przygotowawczych (budowa przepustów),
 budowa przepustu typu HelCor w ciągu drogi 36,
 nadzór budowlany nad pracami,
 konsultacje dotyczące opracowania projektu scalenia i zagospodarowania
poscaleniowego,
 konsultacje i opracowanie ex-post osiągniętych efektów scalenia.
Wszystkie środki finansowe pochodzą ze środków EFRROW - Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Wartość całego projektu zgodnie
z podpisaną umową wynosi 4.567.560,84 zł.
Termin zakończenia wyżej wymienionych prac jak również całości prac
w prowadzonym postępowaniu scaleniowym to grudzień 2019.
Projekt scalenia gruntów został wyróżniony w XLII Ogólnopolskim Konkursie
Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, zdobywając drugie miejsce.
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XVI.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Prowadzenie ewidencji nieruchomości Powiatu zgodnie z katastrem
nieruchomości
1) ewidencja i wycena nieruchomości
Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wieluńskiego są zagospodarowane
w następujący sposób:
 powierzchnia 8.886 m2 – zasób nieruchomości,
 powierzchnia 46.601 m2 – użytkowanie,
 powierzchnia 254.397 m2 – trwały zarząd,
 powierzchnia 38.069 m2 – dzierżawa
W 2018 roku dokonano wyceny 1 nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta
Wieluń o pow. 1,2875 ha,
2) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości
udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności.
W 2018 roku ustanowiono aktem notarialnym służebności przesyłu na
nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Wieluń stanowiącej własność Powiatu
Wszczęto procedurę mającą na celu ustanowienia służebności przejazdu
i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu w obrębie 13 miasta
Wieluń,
3) współpraca z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego
Współpraca z gminami w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości,
4) wydzierżawianie, wynajem i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład
zasobu
Sporządzono 5 umów najmu (bądź dzierżawy) oraz 5 umów użyczenia,
5) składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Powiatu oraz
o wpis w księdze wieczystej
Złożono 1 wniosek o ujawnienie prawa własności na rzecz Powiatu oraz 2 wnioski
o wpis w księdze wieczystej.
2. Prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z katastrem
nieruchomości
1) ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości
W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wchodzi 145 nieruchomości
o łącznej powierzchni 115,8360 ha. Ogólna powierzchnia nieruchomości Skarbu
Państwa będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 278,2325 ha,
2) wycena nieruchomości
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W 2018 r. na potrzeby aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwo dokonano wyceny 12
nieruchomości o łącznej powierzchni 3,4009 ha, natomiast na potrzeby aktualizacji
opłat z tytułu trwałego zarządu dokonano wyceny 3 nieruchomości o łącznej
powierzchni 2,3309 ha,
3) sporządzanie planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa oraz przedkładanie ich wojewodzie - celem akceptacji - co najmniej na
dwa miesiące przed zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniego planu
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu
Państwa na lata 2016-2018,
4) zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
W 2018 r. uporządkowano nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
położoną w obrębie Kopydłów gmina Biała,
5) zbywanie oraz nabywanie, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących
w skład zasobu
W 2018 r. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dokonano zbycia
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie
Ostrówek, gmina Ostrówek.
W drodze bezprzetargowej dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 8 miasta
Wielunia na rzecz użytkownika wieczystego,
5a) wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących
w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest
wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość
Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w obrębie
ewidencyjnym Kopydłów gmina Biała została oddana w dzierżawę na okres do lat 3
tj. od dnia 13.11.2018 r. do dnia 12.11.2021 r. Nieruchomość stanowiąca własność
Skarbu Państwa położona w obrębie ewidencyjnym Mierzyce gmina Wierzchlas
została wydzierżawiona na okres do lat 3 tj. od 15.05.2017 r. do dnia 14.05.2020 r.,
6) składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu
Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej
W 2018r. roku złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Wieluniu V Wydział Ksiąg
Wieczystych o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa położonej w obrębie Jasna Góra gmina Mokrsko oraz dla
nieruchomości położonej w obrębie Dąbrowa gmina Wieluń.
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Starosta
sporządza
roczne
sprawozdanie
z
gospodarowania
nieruchomościami zasobu i przekazuje je wojewodzie w terminie do dnia 30 kwietnia
roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
Obowiązek ewidencjonowania, o którym mowa, dotyczy również nieruchomości
Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste.

XVII.

ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO –BUDOWLANA

1. Wydział Architektury i Budownictwa
1) Informacja o działalności Wydziału w latach 2012 - 2018:
2012
rok

2013
rok

2014
rok

2015
rok

2016
rok

2017
rok

2018
rok

1543

1377

1281

1224

1086

1004

937

873

855

758

689

619

631

632

0

6

9

3

20

8

6

1125

1186

1447

1375

1095

759

731

934

888

863

778

773

786

776

Zaświadczenia

23

20

31

16

25

30

32

Postanowienia

754

542

377

401

309

397

477

Decyzje
administracyjne
(wszystkie)
Decyzje
pozwoleń na
budowę
Zezwolenia na
realizację
inwestycji
drogowych
Zgłoszenia robót
budowlanych
Dzienniki
budowy

Wykres obrazujący ilość wydanych decyzji administracyjnych w latach 2012 - 2018:
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Wykres obrazujący ilość wydanych pozwoleń na budowę w latach 2012 - 2018:

Wykres obrazujący ilość wydanych zezwoleń na realizację inwestycji drogowych w latach
2012 - 2018:

Wykres obrazujący ilość przyjętych zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę w latach 2012 - 2018:
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Wykres obrazujący ilość wpływających wniosków o wydanie dziennika budowy w latach 2012
- 2018:

Wykres obrazujący ilość wpływających wniosków o wydanie zaświadczenia w latach 2012 2018:

Wykres obrazujący ilość wydanych postanowień w latach 2012 - 2018:

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

www.powiat.wielun.pl
Strona | 234

2) Informacja o wydanych decyzjach w 2018 r.
Jak wynika z tabeli zamieszczonej w punkcie pierwszym, w 2018 roku Wydział
Architektury i Budownictwa wydał 937 decyzji w powiecie wieluńskim, decyzje te
dzielą się następująco:
a) zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę –
632 decyzje,
b) zmiana pozwolenia na budowę – 128 decyzji,
c) przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu –
35 decyzji,
d) wygaszenie pozwolenia na budowę – 17 decyzji,
e) uchylenie pozwolenia na budowę – 1 decyzja,
f) pozwolenie na rozbiórkę – 27 decyzji,
g) decyzje o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę – 32 decyzji,
h) decyzje o wyrażeniu zgody na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości w celu
wykonania robót budowlanych – 2 decyzje,
i) umorzenie postępowania – 37 decyzji,
j) sprzeciw – 26 decyzji.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu
1) Informacja o działalności Inspektoratu w latach 2012 - 2018:
2012
rok

2013
rok

2014
rok

2015
rok

2016
rok

2017
rok

2018
rok

Sprawy wszczęte

1559

1526

1721

1652

1333

1251

1259

Ilość wydanych
decyzji
Ilość wydanych
postanowień
Ilość wystawionych
tytułów wykonawczych

306

223

269

232

173

116

117

227

270

255

220

131

73

41

8

22

6

23

13

5

3
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Wykres obrazujący ilość wszczętych spraw w latach 2012 - 2018:

Wykres obrazujący ilość wydanych decyzji w latach 2012 - 2018:

Wykres obrazujący ilość wydanych postanowień w latach 2012 - 2018:
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Wykres obrazujący ilość wydanych tytułów wykonawczych w latach 2012 - 2018:

2) Informacja o wydanych rozstrzygnięciach w 2018 r.
Rozwijając podane w punkcie pierwszym zestawienie, w zakresie wydanych
decyzji, w 2018 roku nie wydano decyzji na rozbiórkę obiektów zrealizowanych
samowolnie.
Wydano natomiast 1 decyzję na rozbiórkę obiektu w oparciu o art. 50a i 51 ustawy
Prawo budowlane, oraz 2 decyzje na rozbiórkę obiektów z powodu ich
niewłaściwego utrzymania w oparciu o art. 67 ustawy Prawo budowlane,
Wydano również:
 3 decyzje nakazujące wykonanie projektu zamiennego celem legalizacji
samowolnego odstąpienia od warunków określonych w pozwoleniu na budowę,
 4 decyzje nakazujące doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami,
 13 decyzji nakazujących usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu,
 wykonanie robót przy obiekcie powodującym zagrożenie bezpieczeństwa bądź też
zabezpieczenie obiektu i terenu przed dostępem osób trzecich.
Rozwijając podane w punkcie pierwszym zestawienie, w zakresie wydanych
postanowień w 2018 r. wydano, m.in.:
 2 postanowienia nakazujące wykonanie ekspertyzy w oparciu o ustawę z 1974 r.,
 1 postanowienie nakazujące wykonanie ekspertyzy dot. robót budowlanych
w oparciu o ustawę z 1994 r.,
 6 postanowień wstrzymujących roboty.
Powyższe decyzje i postanowienia organu nadzoru budowlanego wydawane są na
podstawie ustaleń przyjętych podczas wykonywania czynności inspekcyjno kontrolnych, które w 2018 roku przedstawiały się następująco :
Ilość przeprowadzonych inspekcji: 263, w tym:
 kontrola budowy: 20,
 utrzymanie obiektów: 50,
 kontrola obowiązkowa: 68,
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 inne/ oględziny, prewencje, sprawdzenie wykonania robót, sprawdzenie zgodności
z projektem zamiennym, katastrofy budowlanej: 125.
W zakresie pozostałych kompetencji organu nadzoru budowlanego:
 przyjęto 700 zawiadomień o rozpoczęciu budowy, w tym 361 mieszkalnych,
 przyjęto 497 zawiadomień o zakończeniu budowy, w tym 267 mieszkalnych,
 przyjęto 68 wniosków o pozwolenie na użytkowanie, w tym 10 mieszkalnych.
W oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wydano:
 2 postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania
obowiązku,
 4 postanowienia o umorzeniu grzywny lub umorzeniu postępowania
egzekucyjnego.
W zakresie odpowiedzialności karnej uczestników procesu budowlanego w 2018
roku zastosowano następujące sankcje:
 nałożono 18 mandatów karnych na łączną kwotę 2.100,00 zł.
Ponadto przy wykonywaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa
budowlanego organ skierował 6 wniosków do prokuratury o ukaranie w stosunku do
inwestorów realizujących obiekty budowlane lub wykonujących roboty budowlane
bez pozwolenia lub zgłoszenia, skierował również 4 wnioski do właściwej izby
samorządu zawodowego o ukaranie osób pełniących samodzielne funkcje
w budownictwie.
3) Informacja o stanie zatrudnienia
Poziom zatrudnienia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wieluniu
w 2018 roku wynosił 5,5 etatu (6 osób).

XVIII.

GOSPODARKA WODNA

Powiat nadzoruje oraz kontroluje działalność spółek wodnych.
Na terenie powiatu wieluńskiego funkcjonuje 7 gminnych spółek wodnych:
w Czarnożyłach, Konopnicy, Mokrsku, Osjakowie, Ostrówku, Pątnowie i Wieluniu.
Gminne Spółki Wodne w myśl ustawy Prawo wodne odpowiadają za utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
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Melioracje wodne szczegółowe objęte utrzymaniem
Gminnych Spółek Wodnych
Gminna
Spółka
Wodna
Czarnożyły
Konopnica
Mokrsko
Osjaków
Ostrówek
Pątnów
Wieluń

Rok

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018

Zmeliorowane
grunty orne
[ha]
2811,59
2811,59
2152,19
2152,19
3193,48
3193,48
770
770
1142,42
1142,42
878,03
877,03
4568,01
4687,92

Zmeliorowane
trwałe użytki
zielone [ha]
413,79
413,79
291,39
291,39
414,95
414,95
400
400
515,51
515,51
58,73
822,28
410,65

Rowy [km]
114,209
114,209
69,2
69,2
70,336
70,336
102
102
1165
7,985
41,27
33,3
130,91
130,91

Źródło: informacje uzyskane z Gminnych Spółek Wodnych

XIX.

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1. Informacja o działalności Wydziału w latach 2017 - 2018 w zakresie ochrony
środowiska i przyrody

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

NAZWA
DECYZJI/ZEZWOLEŃ/ZGŁOSZEŃ/POSTANOWIEŃ/
KONCESJI
pozwolenia zintegrowane
zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia
pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
pozwolenia na wytwarzanie odpadów
decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
zezwolenie na zbieranie odpadów
na transport odpadów
zezwolenie na emisje gazów cieplarnianych z instalacji do
produkcji ciepła z procesu energetycznego spalania paliw
w ciepłowni
koncesja na wydobywanie kopaliny
zatwierdzenie projektów robót geologicznych
zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznych
zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
zgłoszenia projektów robót geologicznych na wykonanie
otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi
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ILOŚĆ WYDANYCH
DECYZJI
W ROKU W ROKU
2017
2018
2
1
1
11
2
4
1
2
0
1
1
4
6
1
1

1

2
5
3
2

4
9
2
5

1

2
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14
15

postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego
zezwolenia na wycinkę drzew znajdujących się na gruntach
stanowiących własność gmin na terenie powiatu wieluńskiego
Łączna ilość spraw

0

346

98

86

125

479

13* w roku 2017 kompetencje w zakresie dokonywania ww. uzgodnień miał Wydział Geodezji,

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, natomiast w 2018 r. w związku ze zmianą
Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieluniu ww. zadania zostały przekazane do
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2. Informacja z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Wieluńskiego na lata 2014-2017
W celu realizacji polityki ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu
zobowiązany jest do sporządzenia programu ochrony środowiska.
Poprzednio obowiązujący ,,Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wieluńskiego
na lata 2014-2017” z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021 Rada Powiatu
w Wieluniu przyjęła Uchwałą Nr XLVIII/328/14 z dnia 30 października 2014 r.
Całą treść ww. programu można znaleźć na stronie BIP Starostwa
Powiatowego w Wieluniu:
https://www.powiat-wielun.finn.pl/res/serwisy/pliki/21083216?version=1.0
Z wykonania powyższego programu sporządzono raport, który przyjęto
Uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr XXVII/161/17 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Wieluńskiego na lata 2014-2017 za lata 2014-2015.
Całą teść ww. raportu można znaleźć na stronie BIP Starostwa Powiatowego
w Wieluniu:
https://www.powiat-wielun.finn.pl/res/serwisy/pliki/21083542?version=1.0
3. Informacja z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Wieluńskiego na lata 2018-2021
W 2018 r. sporządzono Program Ochrony Środowiska dla Powiatu
Wieluńskiego na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025.
W dokumencie dokonano oceny aktualnego stanu środowiska oraz przeanalizowano
możliwości jego poprawy. Analizie poddano 10 obszarów interwencji tj. ochronę
klimatu i jakości powietrza, zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne,
gospodarowanie wodami, gospodarkę wodno- ściekową, zasoby geologiczne, gleby,
gospodarkę odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze
oraz zagrożenie poważnymi awariami.
Program Ochrony Środowiska przyjęty został Uchwałą nr V/31/19 Rady Powiatu
w Wieluniu z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Wieluńskiego na lata 2018-2021 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2025”.
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Cała teść ww. programu jest dostępna na stronie BIP Starostwa Powiatowego
w Wieluniu
https://www.powiat-wielun.finn.pl/res/serwisy/pliki/21084280?version=1.0
Z obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wieluńskiego
na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 szczegółowy raport
z wykonania opracowany zostanie w 2020 r. i obejmował będzie lata 2018- 2019.

ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE

XX.

1. Informacja o działalności Wydziału w latach 2017 - 2018 w zakresie
rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
LP

NAZWA DECYZJI/ZEZWOLEŃ/OPINII

1
2

w sprawie zakończenia rekultywacji
w sprawie uzgodnienia kierunku rekultywacji
zezwalająca na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
z naliczeniem należności z tytułu trwałego wyłączenia
z produkcji rolniczej *
zezwalająca na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
zwalniająca z obowiązku uiszczenia należności i opłat
rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej*
opinie stwierdzające, że grunty przeznaczone pod
inwestycje nie podlegają działaniu przepisów o ochronie
gruntów rolnych i leśnych*
w sprawie umorzenia postepowania jako
bezprzedmiotowe dotyczące wydawania decyzji
zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej*
wydawanie świadectw pozyskania drewna
zezwolenia na dokonanie cieć sanitarnych polegających
na usunięciu drzew zamierających i zamarłych
zmiana lasu na użytek rolny
wydawanie zaświadczeń określających, czy działka jest
objęta uproszczonym planem urządzania lasu lub
decyzją starosty wydawaną na podstawie
inwentaryzacji stanu lasu
wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru sprzętu
pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
karty wędkarskie
Łączna ilość spraw

3

4

5

6
7
8
9
10

11
12

ILOŚĆ WYDANYCH
DECZYJI
2017
2018
4
5
3
3
0

2

0

44

0

349

0

44

479

458

1.783

1.655

9

7

762

881

9

15

81
3.130

115
3.578

* w roku 2017 kompetencje w zakresie punktów 3,4,5,6 miał Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami, natomiast w 2018 r. w związku ze zmianą Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieluniu ww. zadania zostały przekazane do Wydział
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
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2. Informacja z wykonania Planów Urządzania Lasów
Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzane są dla lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych –
na zlecenie starosty.
Starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdza
uproszczony plan urządzenia lasu.
Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzane są na okres 10 lat.
Uproszczone plany urządzenia lasu (UPUL) wykonane w roku 2017
Lp.

Gmina

Obręb ewidencyjny

Powierzchnia

1.

Czarnożyły

Czarnożyły, Działy, Emanuelina, Gromadzice, Kąty,
Leniszki, Opojowice, Platoń, Staw, Wydrzyn

179 ha

Ostrówek

Bolków, Dębiec, Dębiec Folwark, Dymek, Górne,
Janów, Kolonia Marynka, Kolonia Milejów,
Kolonia Raczyńskie, Kopiec, Koźlin, Kuźnica,
Milejów, Niemierzyn, Nietuszyna, Okalew,
Oleśnica, Ostrówek, Piskornik, Rudlice
Jackowskie, Staropole, Skrzynno, Ugoda
Niemierzyn, Wielgie, Wola Rudlicka

1.917 ha

Pątnów

Bieniec, Cieśle, Dzietrzniki, Gligi, Grabowa,
Grębień, Józefów, Kałuże, Kluski, Pątnów,
Troniny, Załęcze Małe, Załęcze Wielkie

1.552 ha

Wierzchlas

Broników, Jajczaki i Strugi, Kamion, Kochlew,
Kraszkowice, Krzeczów, Łaszew AB, Łaszew
Rządowy, Mierzyce, Ogroble, Przycłapy,
Przywóz, TrugiToporów, Wierzchlas

1.326 ha

2.

3.

4.

Łączna wnioskowana powierzchnia

4.974 ha

Wartość inwestycji wykonawstwa Uproszczonych planów urządzenia lasu wg
umowy nr ON.273.35.2017 z dnia 11 lipca 2017 r. to kwota 151.522,78 zł netto + 8%
podatku VAT tj. 12.121,82 zł = 163.644,60 zł brutto.
Wysokość dofinasowania uzyskanego od Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych na podstawie umowy ZU.6007.20.2017 kwota 121.218,40 zł netto
– stanowi 80% kwoty wartości netto przedmiotowej inwestycji.
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Różnica powierzchni zalesionej na poszczególnych gminach na podstawie
UPUL z 2007 i 2017 r.
Lp
Nazwa Gminy
Powierzchnia
Powierzchnia
Różnica
w [ha] rok 2007
w [ha] rok 2017
w [ha]
1
Czarnożyły
179
181
2
2
Ostrówek
1.922
1.928
6
3
Pątnów
1.552
1.563
11
5
Wierzchlas
1.327
1.328
1
6 SUMA
20
Uproszczone plany urządzenia lasu (UPUL) - rok 2018-2019
Lp

1.

2.

Gmina

Obręb ewidencyjny

Powierzchnia

Biała

Biała I, Biała Parcela, Łyskornia, Młynisko I, Młynisko
Wieś, Naramice, Rososz, Śmiecheń, Wiktorów, Zabłocie
G. Świątkowskie;

248 ha

Anielin, Bębnów, Głuchów, Kamyk, Konopnica,
Konopnica Mała Wieś, Os. Młynarska Strobinek, Piaski, Rychłocice,
Strobin, Szynkielów, Wrońsko;

944 ha

Mokrsko

Chotów, Jasna Góra, Krzyworzeka, Mokrsko, Motyl
Żelazna, Ożarów, Słupsko;

564 ha

4.

Osjaków

Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, Dębina, Dolina
Czernicka, Drobnice, Felinów, Gabrielów, Huta
Czernicka, Jasień, Józefina, Kolonia Dąbrowice, Kolonia
Raducka, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica
Strobińska, Nowa Wieś, Osjaków, Piskornik Czernicki,
Raducki Folwark Stanisławów, Raduczyce, Skaleniec,
Walków, Zofia;

2245 ha

5.

Skomlin

Bojanów, Brzeziny, Klasak, Maręże, Niedźwiady,
Skomlin, Toplin, Wróblew;

404 ha

Wieluń

Bieniądzice, Borowiec, Jodłowiec, Kadłub, Kurów,
Masłowice, Piaski, Ruda, Rychłowice, Sieniec,
Starzenice, Turów, Obręb 1 (miasto Wieluń),
Obręb 9 (miasto Wieluń), Obręb 12 (miasto
Wieluń);

422 ha

3.

6.

Łączna wnioskowana powierzchnia
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Wartość inwestycji wykonawstwa Uproszczonych planów urządzenia lasu wg umowy
nr ON.273.06.2019 z dnia 04.03.2019 r. to kwota 151.514,16 zł netto + 8% podatku
VAT tj. 12.121,14 zł = 163.635,30 zł brutto.
Wysokość dofinasowania przyrzeczonego przez Dyrekcję Generalną Lasów
Państwowych na podstawie umowy przyrzeczenia ZU.6007.34.2019 z dnia
14 grudnia 2018 r. Lasy Państwowe zapewniły finasowanie maksymalnie do kwoty
200.919,04 zł netto – to jest 80% wartości netto przedmiotowej inwestycji.
Na obecną chwilę nie ma jeszcze podpisanej umowy finalnej na dofinasowanie
(procedura trwa), ale można oszacować wartość dofinasowania, ze znanych danych
– będzie ona kształtowała się na poziomie 121.211 zł netto.
Procedura wykonawstwa UPUL zakończy się w lipcu 2019 r.

XXI.

PORZĄDEK
PUBLICZNY
I
BEZPIECZEŃSTWO
OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA, OBRONNOŚĆ

OBYWATELI,

1. Komenda Powiatowa Policji.
1.1. Przestępczość na terenie Powiatu
W 2018 r. na terenie powiatu wieluńskiego stwierdzono ogółem 1.009
przestępstw (2017 r. - 972).
W 2018 r. na terenie powiatu wieluńskiego wszczęto ogółem 939 dochodzeń
i śledztw (2017 r. - 904) . Nastąpił zatem wzrost ilości wszczętych postępowań o 35.
W poszczególnych jednostkach na terenie powiatu wieluńskiego z ogólnej liczby
1009 stwierdzonych przestępstw, rozkłada się to następująco:
 na terenie KPP Wieluń stwierdzono 689, co stanowi 68,3%,
 na terenie działania Komisariatu Policji w Osjakowie stwierdzono 229, co stanowi
22,7%,
 na terenie działania Komisariatu Policji w Białej stwierdzono 91, co stanowi 9%.
1)

Dynamika i wykrywalność

Wskaźnik dynamiki w przypadku stwierdzonych przestępstw ogółem w powiecie
wieluńskim wyniósł 103,81% (2017 r. – 99,9%), w tym w Komendzie Powiatowej Policji
w Wieluniu 107,5% (2017 r. - 89,2%), w Komisariacie Policji w Białej 65% (2017 r. –
92,7%), a w Komisariacie Policji w Osjakowie 119,9% (2017 r. - 160,5%).
Realizując zadania w zakresie skuteczności ścigania karnego na terenie powiatu
w 2018 roku uzyskano wskaźnik na poziomie 83% (2017 r. – 82,8%). Zatem
skuteczności ścigania karnego pozostała na bardzo zbliżonym poziomie.
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2)

Przestępczość kryminalna

W 2018 roku na terenie powiatu wieluńskiego stwierdzono 601 przestępstw
kryminalnych (2017 r. - 551). Nastąpił zatem wzrost o 50 przestępstw. Dynamika
wyniosła 109,1% (2017 r. – 92,6%).
Analizując przestępczość kryminalną w poszczególnych jednostkach powiatu
wieluńskiego odnotować należy, iż na terenie podległym pod KPP Wieluń
stwierdzono 468 przestępstw, co stanowi 77,9% ogólnej liczby przestępstw
kryminalnych; w Komisariacie Policji w Osjakowie 74, co stanowi 12,3%;
w Komisariacie Policji w Białej 59, co stanowi 9,8% .
Skuteczność ścigania karnego przestępstw o charakterze kryminalnym
w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

powiat wieluński
75,6%

KPP Wieluń
80,8%

KP Osjaków
70,3%

KP Biała
81,4%
Skuteczność ścigania karnego wynosząca w powiecie wieluńskim 75,6%, zmalała
nieznacznie bowiem o 1,5% w stosunku do roku ubiegłego.
3)

Przestępstwa najbardziej dokuczliwe społecznie

Do głównych zadań należy zaliczyć zapobieganie i wykrywanie przestępczości
najbardziej dokuczliwej społecznie tj. będącej przedmiotem zainteresowania różnych
podmiotów, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Są
to często te czyny przestępcze, które stanowią największe wyzwanie dla służb,
a jednocześnie powodują największe zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Ich aktualny poziom wpływa na poczucie bezpieczeństwa w danym
środowisku społecznym.
W 2018 roku na terenie powiatu wieluńskiego stwierdzono:
 111 kradzieży rzeczy cudzej. Zanotowano zatem wzrost o 50 stwierdzonych
przestępstw w tej kategorii. Wskaźnik dynamiki wyniósł 182 %. Ilość kradzieży
rzeczy cudzej na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu stanowi
1,6% ogólnej liczby przestępstw tego rodzaju w województwie łódzkim.
Skuteczność ścigania karnego ukształtowała się na poziomie 56,7%. Nadmienić
należy, że odnotowano na chwilę obecną wzrost wykrywalności o 16,4%,
 91 kradzieży z włamaniem. Nastąpił zatem wzrost o 45 przestępstw. Sprawcy tych
przestępstw są ustalani i rozliczani w oparciu o dalszą pracę operacyjną służb
kryminalnych,
 16 kradzieży samochodów; nastąpił wzrost o 13 przestępstw,
 12 przestępstw rozbójniczych; nastąpił wzrost o 4 przestępstwa,
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 5 bójek lub pobić; nastąpił spadek o 8 przestępstw w tej kategorii; w 2017 roku
było ich 13,
 47 przestępstw narkotykowych; nastąpił spadek o 11 przestępstw,
 206 przestępstw gospodarczych; nastąpił wzrost o 25 przestępstw.
4)

Zagrożenie wykroczeniami

W 2018 roku skierowano łącznie 443 wniosków o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Wieluniu, z czego 356 wniosków z Komendy Powiatowej Policji
w Wieluniu i 87 wniosków z podległych Komisariatów Policji.
Najwięcej spraw na terenie powiatu wieluńskiego dotyczyło wykroczeń przeciwko
bezpieczeństwu w ruchu drogowym - 233.
1.2. Realizacja zadań prewencyjnych
1)

Efektywność służby patrolowej

Kluczową rolę w realizacji zadań prewencyjnych odgrywa służba patrolowa
i obchodowa, a w jej ramach realizowanie interwencji zgłoszonych przez obywateli
jak również podejmowanych z własnej inicjatywy. Głównym zadaniem służb
patrolowych jest zapobieganie przestępczości szczególnie w miejscach publicznych
oraz reagowanie na popełniane wykroczenia. Znaczenie tych służb przejawia się
w tym, że stanowią podstawowe narzędzie w zapobieganiu i minimalizowaniu
w zakresie przestępczości najbardziej dokuczliwej dla społeczeństwa. Na działalność
prewencyjną składa się więc szereg czynności i przedsięwzięć mających wpływ na
poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego.
a)

interwencje
W sumie odnotowano 6.216 interwencji. Nastąpił zatem spadek o 49
interwencji ogółem. Wśród ogólnej liczby przeprowadzonych interwencji można
wyszczególnić m.in. interwencje w miejscach publicznych oraz interwencje domowe.
W ujęciu liczbowym przedstawia się to następująco:
 miejsca publiczne
- 5332
 domowe
- 884
umieszczenie w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych
W Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu funkcjonuje Pomieszczenie dla
Osób Zatrzymanych, do którego trafiają osoby podejrzewane o popełnienie
przestępstwa, do wytrzeźwienia, na polecenie sądu lub prokuratury oraz zatrzymane
prewencyjnie. W 2018 roku w PdOZ w KPP w Wieluniu przebywało 265 osób.
b)

c)

legitymowania
Jednym z podstawowych i najczęściej wykorzystywanych uprawnień Policji
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego jest legitymowanie
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osób. Istota tego uprawnienia polega na eliminowaniu z miejsc publicznych osób
podejrzanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego
oraz osób mogących dopuścić się przestępstw lub wykroczeń na patrolowanym
terenie. Skuteczność tej czynności ma ścisły związek z poprawą bezpieczeństwa
mieszkańców. Wielokrotnie legitymowano bowiem osoby z terenu innych
województw, które były wcześniej notowane w policyjnym systemie informatycznym.
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d)

mandaty karne i pouczenia
W zakresie postępowania mandatowego odnotowano znaczący spadek ilości
nałożonych mandatów karnych .
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Stosowano także środki oddziaływania poza karnego. W sumie policjanci zastosowali
8.317 pouczeń.
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e)

problematyka nieletnich, alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie
Działania prewencyjne koncentrowały się m.in. na zapobieganiu
przestępczości kryminalnej wśród nieletnich, eliminowaniu zagrożeń związanych
z narkomanią, spożywaniem alkoholu oraz wymuszeniami rozbójniczymi na terenie
placówek szkolnych, przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym wśród młodzieży
szkolnej, działaniach prewencyjnych w miejscach publicznych ukierunkowanych na
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz działalności edukacyjnej w zakresie
problemów dotyczących demoralizacji, przestępczości oraz innych patologii
środowisk nieletnich.
Przestępczość nieletnich
Na terenie powiatu wieluńskiego w 2018 roku odnotowano ogółem 6 czynów
karalnych popełnionych przez 6 nieletnich sprawców.
Demoralizacja nieletnich
Do najczęstszych przejawów demoralizacji zaliczyć należy przede wszystkim
palenie papierosów oraz znajdowanie się pod działaniem alkoholu. Pozostałe
sytuacje to przede wszystkim wagarowanie, przypadki łamania przepisów ruchu
drogowego. W 2018 roku na terenie powiatu ujawniono 14 nieletnich pod wpływem
alkoholu.
Przemoc w rodzinie - procedura Niebieskiej Karty
W 2018 roku funkcjonariusze wypełnili 107 formularzy „Niebieska Karta -A”,
podczas gdy w 2017 r. było ich 154.
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programy prewencyjne i inicjatywy na rzecz zapobiegania przestępczości
i w środowiskach nieletnich
Realizowane są programy prewencyjne na rzecz zapobiegania przestępczości
i demoralizacji wśród nieletnich, jak również przeciwdziałania wszelkim patologiom
społecznym. W celu zminimalizowania zjawiska spożywania alkoholu przez młodzież
realizowano założenia „Wojewódzkiego Programu Działań Policji w ramach Ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi, dot. sprzedaży napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły
18 roku życia”. W ramach tego programu policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii
przy udziale Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Prewencji prowadzili działania
kontrolno-prewencyjne w okolicach punktów sprzedaży alkoholu.
f)

realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia imprez masowych
i zgromadzeń publicznych
Policjanci KPP w Wieluniu brali udział w zabezpieczaniu lokalnych
uroczystości o charakterze patriotyczno – religijnym, imprez i festynów kulturalnych.
Zaznaczyć należy, iż na terenie powiatu wieluńskiego nie odnotowano zbiorowych
naruszeń prawa czy zdarzeń, które w znaczącym stopniu zakłóciłyby przebieg
uroczystości, imprez czy zgromadzeń.
g)

realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i przygotowań
obronnych
Realizacja zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i przygotowań
obronnych odbywa się przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu oraz
z innymi organami administracji publicznej tj. Powiatowym Zespołem Zarządzania
h)
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Kryzysowego, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
i Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.
1.3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Przestępczość drogowa
W 2018 r. na terenie powiatu wieluńskiego stwierdzono 160 przestępstw
drogowych ogółem. Nastąpił zatem spadek o 19 przestępstw.
Liczbowo, w poszczególnych jednostkach, sytuacja ta przedstawia się następująco:
KPP Wieluń
- 104
KP Osjaków
37
KP Biała
19
Wykrywalność przedstawia się następująco:
KPP Wieluń
- 100%
KP Osjaków
- 100%
KP Biała
- 100%
W 2018 r. na terenie powiatu wieluńskiego zatrzymano 136 nietrzeźwych
kierujących. Nastąpił zatem spadek o 21 przestępstw.
Sytuacja ta w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:
KPP Wieluń
- 87
KP Osjaków
- 34
KP Biała
- 15
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym
W 2018 r. na terenie powiatu wieluńskiego doszło do 35 wypadków
drogowych. W poszczególnych jednostkach zdarzenia te kształtowały się
w następujący sposób:
KPP Wieluń – 24 wypadki,
KP Biała
– 3 wypadki,
KP Osjaków – 8 wypadków.
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek liczby
wypadków o 2,7 %. W ich wyniku śmierć poniosły 4 osoby (2017 r. - 3 osoby),
a 35 osób zostało rannych(2017 r. - 32).
Równocześnie w 2018 roku odnotowanych zostało 691 kolizji drogowych
(2017 r.-706), zatem liczba tych zdarzeń utrzymała się na porównywalnym poziomie.
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1.4. Struktura zatrudnienia i logistyka
Stan etatowy
Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu posiada 144 etaty policyjne, 13 etatów
korpusu służby cywilnej i 13,15 etatu pracowników normatywnych.
W strukturze Komendy Powiatowej Policji funkcjonują dwa Komisariaty Policji:
- Komisariat Policji w Białej -16 etatów,
- Komisariat Policji w Osjakowie - 16 etatów.
Piony służbowe w KPP Wieluń oraz KP Osjaków i Biała przedstawiają się
następująco:
- kierownictwo KPP w Wieluniu 2 osoby,
- kierownictwo komisariatów 2 osoby,
- służby kryminalne 43 policjantów,
- służby prewencyjne 96 policjantów,
- służba wspomagająca 1 policjant.
Realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku publicznego w rozbiciu na gminy
rozkłada się w sposób następujący:
- Komenda Powiatowa Policji w WieluniuMiasto Wieluń oraz gminy :Wieluń, Mokrsko, Pątnów i Wierzchlas
- Komisariat Policji w Osjakowiegminy: Osjaków, Konopnica i Ostrówek
- Komisariat Policji Białagminy: Biała, Czarnożyły i Skomlin
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
 rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk
żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
 wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie
klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby
ratownicze,
 kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek
ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
 nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
 prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony ludności.
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Państwowa Straż Pożarna jest również organizatorem krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub
środowiska poprzez:
 walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
 ratownictwo techniczne,
 ratownictwo chemiczne,
 ratownictwo ekologiczne,
 ratownictwo medyczne.
Zatrudnienie
W roku 2018 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wieluniu limit etatowy wynosił 61 w tym:
58 strażaków,
3 pracowników cywilnych.
Siły i środki w powiecie.
Obszar działania Komendy Powiatowej PSP w Wieluniu chroni Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza PSP, posiadająca na swym wyposażeniu 9 pojazdów
pożarniczych różnego typu i przeznaczenia oraz 78 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, w tym:
Lp.

Typ jednostki

Ilość jednostek OSP

1.

S-3

4

2.

S-2

18

3.

S-1

56

Z ogólnej liczby jednostek OSP:
 15 jednostek należy do KSRG i posiada na wyposażeniu 30 samochodów
pożarniczych o średniej wieku 19 lat. 63 jednostki działają poza systemem
i posiadają na wyposażeniu 70 pojazdów pożarniczych o średniej wieku 24 lata,
 w 2018 roku pozyskano samochód Volkswagen Amarok.
Ilość zdarzeń.
W 2018 r. nastąpił niewielki wzrost ogółem ilości zdarzeń w stosunku do
ubiegłego roku. Liczba pożarów wzrosła o 43 natomiast ilość MZ spadła o 26, spadła
liczba fałszywych alarmów o 8.
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Zegar operacyjny za 2018.





powstanie zdarzenia - co 8 godz. 20 min. 5 sek.,
powstanie pożaru - co 33 godz. 3 min. 23 sek.,
wystąpienia miejscowego zagrożenia - co 11 godz. 42 min. 40 sek.,
alarm fałszywy - co 230 godz. 31 min. 34 sek.
Zdarzenia
Lp.

1.

Rok

2018

Pożar

Miejscowe
zagrożenie

Fałszywy
alarm

Łącznie

265

748

38

1.051

Ćwiczenia powiatowe.
1)
Ćwiczenia międzypowiatowe:
przeprowadzono międzypowiatowe ćwiczenia powodziowe pod kryptonimem
„Osjaków Powódź 2018” w miejscowości Osjaków rzeka Warta.
.

2)

Ćwiczenia poziomu powiatowego:
przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem „Mokrsko 2018” na terenie
Zakładów Mięsnych w Mokrsku 343, których głównym celem była likwidacja
zagrożenia powstałego w związku uwolnieniem armoniaku w wyniku
rozszczelnienia instalacji chłodniczej zakładu.
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przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem „ZIMA 2018” w miejscowości
Kamion gm. Wierzchlas.

Działania kontrolne.
W ramach rozpoznawania zagrożeń służba Kontrolno – Rozpoznawcza
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu w 2018 r.
przeprowadziła ogółem 178 kontroli w tym:
 137 kontroli podstawowych,
 41 kontroli sprawdzających,
 44 kontrole przed przystąpieniem do użytkowania obiektu.
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Rys. 1. Rodzaj czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w 2018
Oceną w ramach przedmiotowych czynności kontrolnych objęto łącznie 401 obiektów
w tym:
 254 obiektów produkcyjnych i magazynowych,
 45 obiektów użyteczności publicznej,
 63 obiektów mieszkalnych wielorodzinnych,
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 3 obiektów rolnictwa,
 27 obiektów zamieszkania zbiorowego,
 9 obiektów resortu leśnictwa.
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Rys. 2. Rodzaj czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych
w 2018 r. ze względu na rodzaj obiektu.
3. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu
w zakresie ochrony zdrowia publicznego obejmowały:
 ocenę żywności prowadzonej w ramach urzędowej kontroli żywności, której
zanieczyszczenia chemiczne i bakteriologiczne mogą powodować istotne skutki
zdrowotne, oraz ocenę stanu sanitarno-technicznego obiektów żywieniowożywnościowych,
 monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, która może być
źródłem groźnych zakażeń lub zatruć,
 ocenę środowiska pracy, w którym występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla
zdrowia pracowników,
 ocenę sanitarną podmiotów wykonujących działalność leczniczą, placówek
nauczania i wychowania oraz obiektów użyteczności publicznej.
Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu dotyczące
roku 2018.
Zadania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu
realizowane są przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, o profilu
laboratoryjno – nadzorowym, zatrudniającej 52 pracowników.
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Działalność kontrolno-represyjna Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Wieluniu w roku 2018 przedstawiała się następująco.
Liczba nadzorowanych pod względem sanitarno-higienicznym
1.867
obiektów wynosiła
Liczba wykonanych kontroli sanitarnych
1.836
Liczba wydanych decyzji administracyjnych
278
Liczba wydanych postanowień
50
Liczba zajętych stanowisk przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
122
Ilość nałożonych mandatów
26
Kwota mandatów
6.350
Liczba pobranych próbek do badań
1.863
Liczba pomiarów fizycznych w placówkach wychowania i nauczania
2.403
Liczba wykonanych badań przez Oddział Laboratoryjny
15.359
Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych
Najczęściej rejestrowanymi jednostkami chorobowymi była ospa wietrzna,
bakteryjne i wirusowe zakażenia jelitowe, płonica, wirusowe zapalenie wątroby,
gruźlica, borelioza, grypa.
Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie wieluńskim na przestrzeni
kilku ostatnich lat należy uznać za stabilną. Obserwowany w roku 2018 wzrost
zachorowań na niektóre choroby zakaźne, podobnie jak w latach ubiegłych, miał
charakter sezonowy lub był kontynuacją trendów wieloletnich obserwowanych
wcześniej. Kontrole w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie
szczepień, wykazały, iż szczepienia ochronne realizowane są prawidłowo, zgodnie
z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2018, bez opóźnień z winy
świadczeniodawcy, ze sporadycznie występującymi opóźnieniami z powodu
przeciwwskazań lekarskich.
Jakość zdrowotna środków spożywczych
W roku 2018 przeprowadzono badania laboratoryjne środków spożywczych
produkowanych w nadzorowanych zakładach oraz znajdujących się w obrocie
w obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu. Ogółem zbadano 184 próbki
środków spożywczych, z których 1 próbkę środka spożywczego zakwestionowano
z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego limitu kwasu sorbowego (E200).
Dokonując oceny środowiska pracy należy stwierdzić, iż w roku 2018 nie
stwierdzono narażenia na hałas ponadnormatywny. Działania organizacyjnoadministracyjne podejmowane przez pracodawców, stosowanie środków ochrony
indywidualnej oraz profilaktyka medyczna zapobiegają ujemnym skutkom
oddziaływania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Prowadzone były badania jakości wody w urządzeniach wodociągowych
zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.
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Mikrobiologiczne badania próbek wody wykonywane w ramach monitoringu
potwierdzały właściwą jej jakość. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych
jakość wody w tych wodociągach nie budziła zastrzeżeń.
W roku 2018 do badań laboratoryjnych pobrano 142 próbki wody
z wodociągów, wykonano 409 oznaczeń bakteriologicznych i 1.498
fizykochemicznych.
Do badań laboratoryjnych pobrano również 12 próbek wody z basenów kąpielowych,
wykonano 21 oznaczeń bakteriologicznych i 40 fizykochemicznych. Wyniki badań
były prawidłowe.
Działalność edukacji zdrowotnej.
W zakresie oświaty i promocji zdrowia prowadzono programy;
 Profilaktyka palenia tytoniu,
 Profilaktyka nadwagi i otyłości,
 Profilaktyka chorób zakaźnych,
 Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych,
 Profilaktyka zażywania dopalaczy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
Światowy Dzień Zdrowia.
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
1) Zadania Inspekcji Weterynaryjnej.
Celem działania Inspekcji Weterynaryjnej jest ochrona zwierząt i ochrona zdrowia
zwierząt oraz ochrona bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu
zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
W ramach tej funkcji wspierany jest rozwój obszarów wiejskich, podejmowane są
działania ukierunkowane na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych,
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz poprawę jakości produkcji produktów
rolnych.
Do głównych obszarów działania Inspekcji Weterynaryjnej zaliczamy:
 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz
biologicznych czynników chorobotwórczych (zoonoz),
 badania kontrolne zakażeń zwierząt,
 monitorowanie
chorób
odzwierzęcych
i
odzwierzęcych
czynników
chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciw
drobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach,
 nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach
utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
 nadzór nad wprowadzaniem na rynek zwierząt,
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 nadzór nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością
zdrowotną materiału biologicznego (pozyskiwanie i przechowywanie), jaj
wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,
 nadzór nad przestrzeganiem przepisów o humanitarnej ochronie zwierząt –
dobrostan zwierząt (ochrona zwierząt w chowie i hodowli, w transporcie i podczas
uboju),
 nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz
przemieszczaniem zwierząt,
 prowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów,
 ustalanie warunków i nadzór nad eksportem z podmiotów będących pod
nadzorem IW do krajów trzecich,
 nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad
wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz
sprzedaży bezpośredniej,
 badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,
 prowadzenie monitoringu żywności tj. monitorowania substancji niedozwolonych,
pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń
promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub
narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego,
 nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz łącznie z produkcją
pierwotną (uprawa zbóż, przechowywanie, transport),
 prowadzenie monitoringu pasz,
 nadzór nad stosowaniem pasz leczniczych,
 nadzór nad pozyskiwaniem i zagospodarowywaniem ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do konsumpcji przez ludzi
(utylizacja w zakładzie utylizacyjnym),
 zarządzanie systemami informatycznymi w weterynarii.
2) Kadra Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu wieluńskiego.
Siedzibą Inspektoratu jest miasto Wieluń, a obszarem działania Inspektoratu są dwa
powiaty – wieluński i pajęczański.
W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieluniu wchodzą:
1. Zespół do spraw ochrony zwierząt oraz zdrowia zwierząt i zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt.
2. Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności.
3. Zespół pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.
4. Zespół do spraw finansowo-księgowych.
5. Zespół do spraw administracyjnych.
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W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wieluniu zatrudnionych było na dzień
31.12.2018 r. 14 osób, w tym Powiatowy Lekarz Weterynarii i jego Zastępca,
7 Inspektorów Weterynaryjnych, 1 Kontroler Weterynaryjny, 2 osoby w zespole
finansowo- księgowym oraz 2 osoby w zespole administracyjnym.
3) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu w 2018 roku realizował
następujące działania mające na celu:
a) monitorowanie występowania chorób zakaźnych zwierząt takich jak:
Gruźlica bydła (TBC), bruceloza bydła (BrB), enzootyczna białaczka bydła (EBB),
gąbczasta encefalopatia bydła (BSE), bruceloza kóz i owiec, salmonelloza w stadach
kurcząt brojlerów oraz niosek gatunku kura (Gallus gallus), klasyczny i afrykański
pomór świń u świń i dzików, choroba pęcherzykowa świń, pryszczyca bydła, choroba
niebieskiego języka u owiec i bydła, gorączka Q u bydła, IBR- IPV u bydła, HPAI,
wścieklizna lisów wolno żyjących.
 w roku 2018 na terenie powiatu wieluńskiego kontynuowano realizację programu
zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. W roku 2018 na terenie powiatu
wieluńskiego wykonano ogółem 3.043 badań w kierunku choroby Aujeszky’ego
w 953 stadach,
 BSE (gąbczasta encefalopatia bydła) – w 2017 r. Polska uzyskała najwyższy
możliwy status kraju o znikomym ryzyku wystąpienia BSE u bydła. Tym samym
Polska znalazła się w gronie 47 państw, które posiadając ww. status uzyskały
znaczne zwiększone możliwości handlu bydłem i produktami wołowymi na
świecie.
W 2018 roku zostało zbadanych przez Inspekcję Weterynaryjną 90 sztuk bydła
(wyniki ujemne). Były to sztuki importowane do rzeźni z Rumuni, Litwy i Łotwy,
 enzootyczna białaczka bydła (EBB) - zbadano na terenie powiatu wieluńskiego
w 2018 roku 1.070 sztuk bydła powyżej 24 m-ca życia 165 stadach (wszystkie
wyniki ujemne),
 bruceloza bydła – zbadano na terenie powiatu wieluńskiego w 2018 roku 1.070
sztuk bydła powyżej 24 m-ca życia w 165 stadach (wszystkie wyniki ujemne),
 gruźlica bydła (Tbc) – zbadano na terenie powiatu wieluńskiego w 2018 roku
2.703 sztuk w wieku powyżej 6 tygodnia w 247 stadach (wszystkie wyniki ujemne),
 bruceloza owiec – zbadano 104 sztuki w 3 gospodarstwach obejmując zgodnie
z rozporządzeniem 5% zagród (wyniki ujemne),
 choroba pęcherzykowa świń – zbadano 10 sztuk w 10 stadach świń (wyniki
ujemne),
 pryszczyca bydła – zbadano 10 sztuk w 10 stadach bydła (wyniki ujemne),
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 pomór klasyczny u trzody chlewnej – zbadano 15 sztuk w 15 stadach świń,
u dzików – zbadano 20 sztuk odstrzelonych dzików przez myśliwych (wyniki
ujemne),
 dodatkowo w związku z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń
pobrano do badań wirusologicznych 7 prób od padłego dzika (wyniki ujemne).
W 2018 roku kontynuowano kampanię informacyjną dotyczącą przekazania
wiedzy o ASF. Tematyka kampanii informacyjnej obejmuje informacje dotyczące
m.in.: objawów ASF, zgłaszania podejrzenia wystąpienia ASF, postępowania po
zgłoszeniu podejrzenia wystąpienia ASF, zasad wypłacania odszkodowań, zasad
bioasekuracji w gospodarstwie oraz zasad postępowania myśliwego biorącego
udział w polowaniu, mających na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa
ASF, zakazu karmienia świń odpadami gastronomicznymi oraz właściwego
zagospodarowania zwłok padłych świń, zasad wwożenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej żywności zawierającej produkty pochodzenia
zwierzęcego,
 salmonella – nadzorowano następująca ilość poszczególnych typów gospodarstw:
W stadach drobiu rzeźnego, brojlerów kurzych, kaczych, gęsi przeprowadzono 51
badań w kierunku Salmonelli (w 33 stadach brojlerów gatunku Gallus gallus,
w 6 stadach kaczek oraz 3 stadach gęsi). Zbadano ogółem 996.210 sztuk drobiu.
W stadach ferm kur niosek przeprowadzono 29 badań w kierunku Salmonelli.
Zbadano w tych stadach ogółem 65.250 sztuk niosek,
 grypa ptaków o wysokiej zjadliwości HPAI 50 prób krwi pobranych od drobiu
w 3 gospodarstwach (wyniki ujemne),
 choroba niebieskiego języka – w 2 cyklach w 2018 r. zbadano ogółem 24 sztuki
bydła w 4 stadach oraz 4 sztuki owiec w 4 stadach - razem 28 prób (wyniki
ujemne),
 IBR/IPV u bydła – zbadano 14 sztuk w 14 gospodarstwach (wyniki ujemne),
 gorączka Q u owiec – zbadano 14 sztuk w 14 gospodarstwach (wyniki ujemne).
b) nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu przeprowadził na terenie powiatu
wieluńskiego w roku 2018 kontrole w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
(IRZ) oraz kontrole wymogów wzajemnej zgodności (CC) tj. 46 kontroli w obszarze A
(16 nieprawidłowości), 14 kontroli w obszarze B (1 nieprawidłowość), 20 kontroli
w obszarze C (1 nieprawidłowość),
c) nadzór nad humanitarną ochroną zwierząt
Ważnym elementem działalności i realizacji przez Inspekcję Weterynaryjną zadań
ustawowych jest prowadzony przez nią nadzór nad przestrzeganiem przepisów
o ochronie zwierząt. Inspekcja Weterynaryjna kontroluje gospodarstwa utrzymujące
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zwierzęta, sprawdzając przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarstw utrzymujących świnie, cielęta i kury
nieśne- 101 kontroli w 1.349 gospodarstwach utrzymujących bydło, 90 kontroli
w 1.665 gospodarstwach utrzymujących świnie, 5 kontroli w 48 gospodarstwach
utrzymujących owce, 1 kontroli w 29 gospodarstwach utrzymujących kozy, 13 kontroli
w 178 gospodarstwach utrzymujących .
4) Nadzór nad
zwierzęcego.

paszami

oraz

ubocznymi

produktami

pochodzenia

W zakresie podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną na
terenie powiatu wieluńskiego w zakresie pasz przeprowadzono 7 kontroli w grupie
410 wytwórców materiałów paszowych, 26 podmiotów: pośrednicy, dystrybutorzy
i detaliści- wszyscy skontrolowani, grupa 4044 hodowców zwierząt gospodarskich50 skontrolowano oraz 38 podmiotów innego rodzaju działalności w zakresie pasz
i 13 kontroli. - nie stwierdzono nieprawidłowości.
5) Informacja dotycząca nadzoru nad zakładami produkującymi żywność
pochodzenia zwierzęcego z terenu powiatu wieluńskiego za 2018r.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej odgrywają podstawową rolę w zakresie
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozyskiwanie, chów,
wytwarzanie,
oczyszczanie,
ubój,
rozbiór,
przetwarzanie,
pakowanie,
przepakowywanie, przechowywanie lub transport to czynności składowe „produkcji”,
nad którymi ma nadzór Inspekcja Weterynaryjna. Kontrole urzędowe są konieczne,
w celu sprawdzenia, że podmioty działające na rynku spożywczym stosują się do
przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności.
Na terenie powiatu wieluńskiego pod nadzorem sanitarno- weterynaryjnym
Inspektoratu Weterynarii znajdują się 102 zakłady w tym branży mięsnej (mięsa
czerwonego i mięsa białego i innych rodzajów dzielności), 2 zakłady branży
mleczarskiej, punkty skupu dziczyzny, fermy jaj konsumpcyjnych i zakłady
pakowania jaj, podmioty zajmujących się transportem produktów spożywczych
pochodzenia zwierzęcego i pośrednictwem w obrocie produktami pochodzenia
zwierzęcego, prowadzące sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną lokalną
i ograniczoną, rolniczy handel detaliczny i inne. W nadzorowanych gospodarstwach
i zakładach przeprowadzono w 2018 r. ogółem 123 kontroli, w tym 25 kontroli
działalności polegającej na transporcie żywności pochodzenia zwierzęcego.
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Na terenie powiatu wieluńskiego w 2018 roku w zakładach
przeprowadzono nadzór nad ubojem następującej ilości zwierząt:
Lp.

Rodzaj zwierząt rzeźnych

1

Trzoda chlewna

2

Bydło ogółem

3

Kurczęta rzeźne

4

Konie

5

Dziki

6

Owce (w tym ubite w gospodarstwie)

7

Zwierząt ubite w gospodarstwie (świnie)

ubojowych

Ilość ubitych zwierząt
18.387
8362
1.028.794
1
379
11
567

Na terenie powiatu wieluńskiego znajduje się 208 gospodarstw, w których
prowadzi się produkcję mleka i sprzedaż do podmiotów skupowych. Największym
podmiotem skupującym mleko surowe z gospodarstw jest Spółdzielnia Dostawców
Mleka w Wieluniu, która już z większości gospodarstw prowadzi indywidualny odbiór
mleka ze zbiorników schładzających.
W 2018 r. przeprowadzano 26 kontroli w zakresie sprawdzenia warunków
weterynaryjnych przy pozyskiwaniu mleka w gospodarstwach produkujących mleko
surowe do skupu.
W 2018 r. w w/w zakresie zostało pobranych w rzeźniach i w gospodarstwach
90 próbek do badań monitoringowych.
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zadaniem PCZK jest:
 pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na
potrzeby zarządzania kryzysowego,
 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej,
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności,
 współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne,
 dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum,
 realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa,
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Do realizacji tych zadań powołany został Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego któremu przewodniczy Starosta Wieluński.
W 2018 roku:
 gromadzono bazę danych dotyczących zdarzeń na terenie powiatu,
 codziennie prowadzono sprawdzenie łączności w ramach sytemu, a z nawiązanej
łączności przekazywano zbiorczy meldunki do Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Łodzi,
 zaopiniowano i uzgodniono 39 tras pielgrzymek do Częstochowy na Jasną Górę,
które przebiegały przez teren powiatu wieluńskiego,
 na bieżąco przesyłano meldunki do Urzędów Gmin o zagrożeniach pogodowych,
 zbierano meldunki z gmin powiatu wieluńskiego o stanie dróg w okresie zimowym
oraz o stanie bezdomności na terenie powiatu,
 współorganizowano święta patriotyczne.
Ponadto uczestniczono w:
 ćwiczeniach mających na celu sprawdzenie gotowości poszczególnych podmiotów
w przypadku ujawnienia ogniska ASF,
 ćwiczenia powiatowe „Mokrsko 2018" i „Zima 2018".
Prowadzony jest magazyn przeciwpowodziowy dla Powiatu Wieluńskiego.
6. Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie powiatu wieluńskiego działa 78 jednostek OSP, w tym 15 jednostek
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 28 Młodzieżowych
Drużyny Pożarniczych.
Wszystkie jednostki są wyposażone w pojazdy przygotowane do działań ratowniczogaśniczych, krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część
ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa. Ochotnicy włączeni do KSRG
zobowiązani się do utrzymywania wymaganej gotowości operacyjnej do walki
z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.
W 2018 roku pozyskano sprzęt dla strażaków ochotników:
Gmina Biała
Gmina Czarnożyły
Gmina Konopnica
Gmina Mokrsko
Gmina Osjaków
Gmina Pątnów
Gmina Skomlin
Gmina Wieluń

Rozpieracz ramieniowy
2 samochody gaśnicze
Motopompa, 2 aparaty powietrze
Agregat prądotwórczy, podpory stabilizacyjne torby OSP, defibrylator.
Agregat prądotwórczy
1 samochód gaśniczy, agregat prądotwórczy, pilarka
Motopompa, radiotelefon i pilarka spalinowa
Pilarka i rozpieracz ramieniowy
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XXII.

PRZECIWDZIAŁANIE
BEZROBOCIU
LOKALNEGO RYNKU PRACY

ORAZ

AKTYWIZACJI

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu jest jednostką organizacyjną powiatu,
wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, realizującą zadania
samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy.
1) Struktura bezrobocia
Na dzień 31.12.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy zatrudniał 43 osoby.
W ciągu ostatniego roku obserwowaliśmy polepszenie się sytuacji na naszym
lokalnym rynku pracy, bowiem według stanu na koniec 2018 r. w ewidencji
wieluńskiego urzędu pracy znajdowały się 2.183 osoby bezrobotne, czyli o 176 osób
mniej, niż w analogicznym okresie 2017 r.
Na przestrzeni czterech kwartałów ubiegłego roku w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Wieluniu status bezrobotnego uzyskało 3.278 osób, w tym 1.647 kobiet.
W porównaniu z liczbą rejestrujących się w 2017 roku obserwujemy spadek poziomu
rejestracji o 512 osób, tj. o 13,5%. W strukturze osób rejestrujących się w ubiegłym
roku przeważały osoby poprzednio pracujące (87,9%), rejestrujące się po raz kolejny
(81,1%) oraz osoby zamieszkałe na terenach wiejskich (65,3%). Ponadto wśród osób
bezrobotnych zarejestrowanych na przestrzeni 2018 r. znaczną grupę stanowiły
osoby: długotrwale bezrobotne (24,9%), w wieku do 30 roku życia (50,9%),
bezrobotne bez doświadczenia zawodowego (22,2%) oraz bez kwalifikacji
zawodowych (18,2%).
W tym samym czasie z ewidencji wieluńskiego urzędu pracy zostały wyłączone
3.454 osoby (w tym 1.688 kobiet), czyli o 822 osoby mniej, niż w analogicznym
okresie 2017 roku. Główną przyczyną odpływu były podjęcia pracy – 1.923 osoby
uzyskały zatrudnienie, co stanowiło 55,7% całego odpływu w analizowanym okresie.
W strukturze osób zarejestrowanych w PUP w Wieluniu podejmujących pracę,
większość stanowią osoby poprzednio pracujące (89,2%). Ponadto 65,9% osób
zatrudnionych, to osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, a 49,8% to podjęcia
pracy przez kobiety. Wśród osób, które podjęły pracę w 2018 r. liczną grupę
stanowiły osoby w wieku do 30 roku życia – 51,6%, długotrwale bezrobotni – 18,9%
oraz bez doświadczenia zawodowego – 20,4%.
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Struktura odpływu z bezrobocia w 2018 r.
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2) Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W ramach wspierania przedsiębiorczości, środki KFS, zostały wydatkowane
na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców:
 z limitu podstawowego w wysokości 130.772,00 zł skorzystało 6 podmiotów
gospodarczych i przeszkolono 61 osób,
 w ramach rezerwy Ministra pozyskano 93.386,55 zł, z których skorzystało
5 podmiotów gospodarczych i przeszkolono 53 osoby.
3) Środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego
 prace interwencyjne – refundacja pracodawcy części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne: podpisano
umowy z 96 firmami, do których skierowano na powstałe miejsca pracy 139 osób
bezrobotnych,
 bon zatrudnieniowy - refundacja pracodawcy części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku
z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu przyznano bob zatrudnieniowy: podpisano
umowy z 10 firmami dla skierowanych 10 osób bezrobotnych,
 staże – nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania
stosunku pracy z pracodawcą; skierowanemu bezrobotnemu przysługuje
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stypendium wypłacane przez urząd pracy – podpisano 264 umowy o organizację
stażu i skierowano do odbywania stażu 286 osób,
 jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - podpisano umowy
z 84 osobami bezrobotnymi,
 refundacja wyposażenia/doposażenia nowych stanowisk pracy – podpisano
umowy z 32 firmami i na stworzone stanowiska pracy skierowano 57 osób
bezrobotnych.
Wyżej wymienione zadania były finansowane ze środków:
 pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (III) i (IV), na które
wydatkowano sumarycznie 1.959.716,00 zł oraz RPO Aktywizacja osób po 29.
roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (III) i (IV), na które
wydatkowano sumarycznie 1.440.660,00 zł,
 Funduszu Pracy przyznanego w ramach algorytmu oraz w ramach rezerwy
Ministra PRiPS, o które urząd występował dodatkowo: RM Program Regionalny,
RM dla osób powyżej 45 roku życia, RM dla osób długotrwale bezrobotnych, RM
dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, RM dla ARiMR, na które
wydatkowano sumarycznie: 1.711.477,00 zł.
4) Wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców oraz rejestracja
oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
Zadaniem nałożonym od 1 stycznia 2018 r. na urzędy pracy jest również
wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców oraz rejestracja
oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane na okres do 9 m-cy dla obywateli
wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zezwolenie wydaje się jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie
działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem
i rybactwem lub gastronomią zakwaterowaniem.
W całym roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu przyjął 322 wnioski
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca i wydał 261 zezwoleń, w tym
253 dla obywateli Ukrainy.
"Procedura oświadczeniowa" pozwala obywatelom 6 państw (Republiki Armenii,
Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej
i Ukrainy) wykonywać pracę w Polsce na okres do 6 m-cy bez konieczności
uzyskania zezwolenia na pracę. Warunkiem wykonywania pracy w ramach tej
procedury jest wpisanie przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy oświadczenia o
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz
posiadanie przez cudzoziemca dokumentu, który uprawnia do pobytu i wykonywania
pracy na terytorium RP.
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W roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu wpisał do ewidencji
oświadczeń 2467 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
z czego 2250 dla obywateli Ukrainy.
Badanie „Barometr Zawodów” będące prognozą zapotrzebowania na
pracowników w 2019 r. wskazuje dla powiatu wieluńskiego, jako zawody deficytowe
m.in. właśnie murarzy, tynkarzy, robotników budowlanych, kierowców samochodów
ciężarowych i ciągników siodłowych oraz spawaczy.
Pracownicy ze wschodu są więc odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku
pracy.

XXIII.

OCHRONA PRAW KONSUMENTA

Podstawowym zadaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wieluniu
jest udzielanie bezpłatnych porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów
konsumentów.
W roku 2018 liczba udzielonych porad i informacji w sprawach konsumenckich
wyniosła ogółem 204 i zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o ok. 5%
(2017 r. - 215 spraw).
Do zadań Rzecznika Konsumentów należy także występowanie do
przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
W 2018 roku podjęto ogółem interwencje w 124 przypadkach (liczba interwencji
w 2017 r. na tym samym poziomie). Najwięcej wystąpień dotyczyło umów sprzedaży
(96), w tym obuwia i odzieży (54), urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń
elektronicznych i sprzętu komputerowego (17) oraz mebli, artykułów wyposażenia
wnętrz, utrzymania domu (12).
W przypadku wystąpień w zakresie usług (28), najwięcej z nich dotyczyło
usług telekomunikacyjnych (10) oraz usług związanych z sektorem energetycznym
i wodnym (7).
Biorąc pod uwagę sposób zawarcia umowy, najwięcej sporów, w których
Rzecznik występował do przedsiębiorców było związanych z umowami zawartymi
w lokalu przedsiębiorstwa (78). W przypadku 32 wystąpień umowy zostały zawarte
na odległość. Najmniejsza grupa wystąpień dotyczyła umów zawartych poza lokalem
przedsiębiorstwa (14).
W ubiegłym roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów współpracował
z instytucjami i organami zajmującymi się problematyką konsumencką. Współpraca
polegała na wzajemnym przekazywaniu informacji o niekorzystnych dla
konsumentów zjawiskach i praktykach rynkowych przedsiębiorców naruszających
prawa konsumentów, wymianie informacji i doświadczeń w zakresie jednolitej
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interpretacji przepisów prawa. Rzecznik konsultował sprawy z Urzędem Regulacji
Energetyki, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Rzecznikiem Finansowym.
Rzecznik współpracował także z Inspekcją Handlową w sprawach mediacji
i polubownego sądownictwa konsumenckiego i z organizacjami konsumenckimi
(Federacją Konsumentów, Stowarzyszeniem dla Powiatu, Stowarzyszeniem
Konsumentów Polskich).
W celu wymiany doświadczeń i informacji w zakresie prewencyjnej i interwencyjnej
ochrony praw konsumentów Rzecznik współpracował również z rzecznikami
z sąsiednich powiatów i miast.
W 2018 r. Rzecznik Konsumentów uczestniczył w:
1) spotkaniu
rzeczników
konsumentów
z
województwa
łódzkiego,
współorganizowanym przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi
i Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi, którego
tematem były m.in. zagadnienia dotyczące powództw wytaczanych na rzecz
konsumentów, działań Delegatury UOKiK w Łodzi w ramach kampanii Bezpieczny
i Aktywny Senior,
2) spotkaniu
dla
rzeczników
konsumentów
z
województwa
łódzkiego
i świętokrzyskiego w trakcie, którego zostały przeprowadzone wybory
reprezentanta Rzeczników do Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów
działającej przy Prezesie UOKiK oraz podzielono się doświadczeniami i uwagami
dotyczącymi nowego sposobu sprawozdawczości,
3) szkoleniu zorganizowanym przez Federację Konsumentów pn. „Nieuczciwe
praktyki rynkowe, rękojmia i gwarancja. Praktyczna realizacja uprawnień
konsumenta”,
4) „Szkoleniu dla rzeczników konsumentów z zakresu problemów rynku finansowego
i procedury cywilnej” finansowanym ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zadaniem
samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest prowadzenie
edukacji konsumenckiej.
W roku 2018 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wieluniu przeprowadził
dwa spotkania dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu i jedno spotkanie dla
uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu. Podczas spotkań Rzecznik zapoznał
uczniów z podstawowymi prawami konsumentów i obowiązkami przedsiębiorców
oraz przekazał materiały edukacyjne popularyzujące wiedzę o prawach
konsumentów. Spotkał się także z seniorami z terenu gminy Osjaków. Tematem
spotkania, które zostało zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji
w Wieluniu pn. „Bezpieczny senior” były zagadnienia dotyczące m.in.
niebezpieczeństw czyhających na starszych konsumentów. Ponadto Rzecznik,
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w ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w czasie trwania akcji
„Dzień Seniora”, która odbywała się pod hasłem „Aktywnie i Bezpiecznie”
zorganizował w Inspektoracie ZUS w Wieluniu stoisko informacyjne
dla konsumentów.

XXIV.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W 2018 r. na terenie Powiatu Wieluńskiego funkcjonowały trzy punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) Punkt nr 1 – Wieluń
- budynek Międzyszkolnej Bursy przy ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń;
Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana była od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 13:00.
2) Punkt nr 2 – Pątnów
- budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie, Pątnów 50a, 98-335 Pątnów
Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana była od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 13:00.
3) Punkt nr 3 – Łyskornia
- budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55, 98-350 Biała
Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana była od poniedziałku do piątku
w godzinach 15:00 - 19:00.
W 2018 r. nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 484 osobom.

XXV.

PROMOCJA POWIATU

Powiat Wieluński od początku funkcjonowania realizuje działania promocyjne,
głównie w formie organizacji i współorganizacji stałych corocznych uroczystości,
wpisanych w kalendarz powiatowych wydarzeń tj. Powiatowe Święto Plonów,
Powiatowy Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. M. Dery czy Igrzyska Ziemi
Wieluńskiej. Również należy zwrócić uwagę, iż mając na celu budowanie poczucia
jedności społeczności lokalnej doceniamy i promujemy wybitnych przedstawicieli
naszego powiatu na uroczystościach, sesjach, honorując medalem „Zasłużony dla
Ziemi Wieluńskiej”, również uzdolnionych uczniów naszego powiatu – przyznając im
stypendia Starosty Wieluńskiego.
W budowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wieluńskiego zarówno
w wymiarze lokalnym, regionalnym, ale także w kraju jak i zagranicą, dużą rolę
odgrywają działania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu, zwłaszcza
przez jednostki oświatowe i instytucje kultury. Promocja naszej jednostki samorządu
terytorialnego odbywa się poprzez współorganizację wcześniej wskazanych
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wydarzeń/uroczystości/imprez sportowych/wyjazdów w obszarze edukacji, kultury,
sportu i turystyki. Forma zaangażowania powiatu przybiera postać wsparcia
finansowego oraz udzielanego przez Starostę Wieluńskiego, Honorowego Patronatu.
Ponadto promocja powiatu realizowana jest przy współpracy z podmiotami
funkcjonującymi w obszarze kultury fizycznej i polega na wspieraniu stowarzyszeń
realizujących zadania z obszaru sportu, poprzez organizację otwartych konkursów
ofert na realizację zadań o charakterze sportowym. W imprezach koordynowanych
przez realizatorów czyli Powiatowy Szkolny Związek Sportowy i Powiatowe
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe dzieci i młodzież uczestniczą w różnorodnych
zawodach sportowych. W ramach zawartych umów, stowarzyszenia promują powiat
Wieluński zarówno na obszarze naszego powiatu jak i poza nim.
Ponadto realizowane przez Powiat i jego jednostki liczne, wspominanie
wcześniej, projekty edukacyjne, szkoleniowe i infrastrukturalne są doskonałym
sposobem na prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki promocyjnej Powiatu.
Dzięki zakończonym z sukcesami dzianiom związanym z pozyskaniem środków na
realizację projektów, wymian, inwestycji drogowych za pośrednictwem mediów,
informacja promująca powiat dociera do szerokiego grona odbiorców, jak również
umieszczana jest na tablicach informacyjnych zlokalizowanych w miejscach
realizowanych inwestycji.
Należy również dodać, iż źródłem szerokiej wiedzy o powiecie, wydarzeniach,
inwestycjach i, projektach są również publikacje w lokalnej prasie, cykliczne
wystąpienia w mediach przedstawicieli powiatu jak i Starostwa Powiatowego
w Wieluniu.
Działania promocyjne zrealizowane w 2018 r. przejawiają się w wielu wcześniej
wymienionych imprezach, uroczystościach, spotkaniach, konferencjach i zawodach.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zadanie o zasięgu międzynarodowym. Była to
organizacja - w dniach 22-30 sierpnia 2018 r. - Tygodnia Europejskiego,
obejmującego cykl spotkań z partnerskimi miastami: Estaires (Francja), Valverde del
Camino (Hiszpania), Ochtrup (Niemcy).
Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wieluniu. Ilość uczestników:
10 osób z Valverde del Camino, 7 osób z Ohctrup, 10 osób z Estarires.
Opis: W ramach Tygodnia Europejskiego, zorganizowanego przez Starostwo
Powiatowe w Wieluniu, delegacje zagraniczne odwiedziły Częstochowę, Łódź,
Wrocław, Korona CANDLES S.A., Załęcze Małe, Dom Seniora i „Resort Stara Wieś”,
Muzeum Ziemi Wieluńskiej, warsztaty gastronomiczne Zespołu Szkół nr 1
w Wieluniu, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarwie, kościoły drewniane typu
wieluńskiego. Zagraniczni goście uczestniczyli również w dożynkach gminnych
w Czarnożyłach oraz w uroczystej sesji samorządów z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Podczas Konferencji pt. „Problemy migracyjne, a rynek
pracy w Europie" delegacje zagraniczne zawarły porozumienie o dalszej współpracy
pomiędzy partnerskimi miastami a powiatem wieluńskim.
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XXVI.

WSPÓŁPRACA POWIATU WIELUŃSKIEGO
POZARZĄDOWYMI W ROKU 2018

Z

ORGANIZACJAMI

Do ważnych zadań powiatu należy również realizacja działań, których
głównym celem jest zwiększenie udziału podmiotów pozarządowych oraz
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań publicznych. Współpraca ta
może odbywać się w różnej formie i na różnych płaszczyznach. Zasady współpracy
są corocznie określane w Programie współpracy z przedmiotowymi jednostkami.
1. Ogólne informacje o programie
„Program współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2018 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zwany dalej
programem, został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/223/17 Rady Powiatu w Wieluniu
z dnia 29 listopada 2017 r. Przyjęcie programu stanowiło realizację zapisów art. 5a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
Program określa:
1) zasady współpracy powiatu wieluńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
2) zakres przedmiotowy współpracy,
3) formy współpracy,
4) wysokość środków finansowych na realizację programu w 2018 r.,
5) sposób oceny realizacji programu.
Współpraca powiatu wieluńskiego z organizacjami pozarządowymi była
realizowana na płaszczyznach:
 finansowej – poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań
publicznych (udzielenie dotacji na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań
publicznych),
 pozafinansowej – która polegała na:
a) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania,
b) konsultowaniu projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności organizacji,
c) tworzeniu wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym,
opiniującym i inicjatywnym,
d) innych formach wspierania działań organizacji pozarządowych.
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Powiat wieluński nie zawarł w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi umów
partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.
Program realizowany był we współpracy z organizacjami pozarządowymi przez:
1) Radę Powiatu w Wieluniu oraz jej komisje,
2) Zarząd Powiatu w Wieluniu,
3) Starostwo Powiatowe w Wieluniu,
4) jednostki organizacyjne powiatu wieluńskiego.
2. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych
Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych – co do
zasady – odbywało się w drodze otwartego konkursu ofert. Konkursy ogłaszane były
każdorazowo przez Zarząd Powiatu w Wieluniu. Zarząd Powiatu w Wieluniu
powoływał również komisje konkursowe do zaopiniowania ofert złożonych przez
organizacje pozarządowe.
Powiat wieluński w 2018 r. nie zlecił organizacjom pozarządowym realizacji zadań
publicznych w trybie określonym w art. 19a ustawy, tj. z pominięciem otwartego
konkursu ofert.
Koszt realizacji wszystkich zadań publicznych zleconych organizacjom
pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym
wyniósł ogółem 58.396,80 zł.
2.1. Powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji.
Zarząd Powiatu w Wieluniu, realizując zapisy § 14 ust. 1 programu, ogłosił
w 2018 r. następujące otwarte konkursy ofert:
1. Na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej
i sportu dotyczącego organizacji i koordynacji współzawodnictwa sportowego
szkół ponadgimnazjalnych w zakresie dyscyplin ujętych w kalendarzu imprez
Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego (Uchwała Nr 610/18 Zarządu Powiatu
w Wieluniu z dnia 10 stycznia 2018 r.).
2. Na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej
i sportu dotyczący organizacji i koordynacji imprez sportowych o zasięgu
powiatowym i wojewódzkim w zakresie sportowego współzawodnictwa klubów
wiejskich powiatu wieluńskiego (Uchwała Nr 611/18 Zarządu Powiatu w Wieluniu
z dnia 10 stycznia 2018 r.).
W ramach ww. konkursów wpłynęło po jednej ofercie organizacji do każdego
konkursu. Zarząd Powiatu w Wieluniu udzielił dotacji w łącznej wysokości 40.000,00
zł następującym organizacjom pozarządowym:
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 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieluniu – Uchwałą Nr 640/18
Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 12 lutego 2018 r. w wysokości 22.000,00 zł na
realizację zadania pn. „Współpraca w zakresie realizowania współzawodnictwa
sportowego szkół ponadgimnazjalnych powiatu wieluńskiego w zakresie dyscyplin
ujętych w kalendarzu imprez łódzkiego szkolnego związku sportowego”,
 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wieluniu – Uchwałą Nr
641/18 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 12 lutego 2018 r. w wysokości
18.000,00 zł na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe w zakresie
organizacji i koordynacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim w zakresie
współzawodnictwa klubów wiejskich”.
Zarówno Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieluniu, jak i Powiatowe
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wieluniu, w trakcie realizacji zadania
wywiązały się z powierzonych im zadań. Dzięki dużej ilość zawodów sportowych dla
różnych grup wiekowych w powiecie wieluńskim regularnie promowana jest
aktywność fizyczna.
2.2. Wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji
Zarząd Powiatu w Wieluniu, realizując postanowienia § 14 ust. 2 programu,
Uchwałą Nr XLI/253/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2018 r. na realizację
zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ogłosił otwarty konkurs ofert
na wsparcie wykonania zadań zlecanych przez powiat wieluński do realizacji
fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych. Konkurs został ogłoszony Uchwałą Nr 694/18 Zarządu Powiatu
w Wieluniu z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji w 2018 r. zadań zlecanych przez Powiat Wieluński do realizacji
fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd Powiatu w Wieluniu Uchwałą Nr 731/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2018 roku zadań
zleconych przez powiat wieluński do realizacji fundacjom i organizacjom
pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych udzielił dotacji w łącznej wysokości 16.236,80 zł następującym
organizacjom pozarządowym:
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 Polskiemu Związkowi Niewidomych, Okręg Łódzki, Koło Terenowe nr 22,
ul. Królewska 1, 98-300 Wieluń.
Dotacja w wysokości 2.780,80 zł została przeznaczona na wsparcie realizacji
zadania pn. ,,Grill ze szkoleniem i konkursami kulturalnymi w plenerze” w ramach
zadania „Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez
kulturalnych,
sportowych,
turystycznych
i
rekreacyjnych
dla
osób
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”,
 Stowarzyszeniu „Kochaj mnie”, Mierzyce 150, 98-324 Wierzchlas
Dotacja w wysokości 3.456,00 zł została przeznaczona na wsparcie realizacji
zadania pn. ,,Wycieczka integracyjna” impreza lokalna integracyjna w ramach
zadania „Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez
kulturalnych,
sportowych,
turystycznych
i rekreacyjnych
dla
osób
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”,
 Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Strobin 34,
98-313 Konopnica
Dotacja w wysokości 5.000,00 zł została przeznaczona na wsparcie realizacji
zadania pn. „DOOKOŁA ŚWIATA” w ramach zadania „Organizowanie lokalnych,
regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach”,
 Stowarzyszeniu Dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem”, Skrzynno 13,
98-311 Ostrówek
Dotacja w wysokości 5.000,00 zł została przeznaczona na wsparcie realizacji
zadania pn. „Galopem po zdrowie” w ramach zadania „Prowadzenie rehabilitacji
osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.
Zarząd Powiatu w Wieluniu, realizując postanowienia § 14 ust. 2 programu oraz
Uchwały Nr XLI/253/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu
w 2018 r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
udzielił dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych –
zgodnie z art. 35a ust 1 pkt. 7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych udzielił
dofinansowania w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych w wysokości 2.160,00 zł. Wsparcie zostało przyznane Polskiemu
Związkowi Niewidomych Kołu Terenowemu w Wieluniu z przeznaczeniem
na dofinansowanie do Spotkania Integracyjnego z okazji Międzynarodowego Dnia
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Niewidomego pod nazwą „Dzień Białej Laski” dla 63 członków koła z terenu powiatu
wieluńskiego.
Podsumowując, powiat wieluński przekazał organizacjom pozarządowym dotacje
ze środków PFRON na łączną kwotę 18.396,80 zł.
3. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania
Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w 2018 r. odbywało się m.in. poprzez:
 publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na podstronie
Organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej powiatu wieluńskiego
(zakładka Organizacje pozarządowe),
 przekazywanie informacji pocztą zwykłą lub elektroniczną zainteresowanym
podmiotom,
 udział przedstawicieli organizacji w posiedzeniach Rady Powiatu w Wieluniu
oraz komisjach Rady Powiatu w Wieluniu.
4. Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w
dotyczących działalności statutowej organizacji

dziedzinach

Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji odbywało się na
zasadach określonych w Uchwale Nr XLI/297/10 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia
19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Celem przeprowadzenia konsultacji było poznanie opinii organizacji na temat
projektów prawa miejscowego, a wyniki konsultacji były brane pod uwagę przy
uchwalania aktów prawnych.
W 2018 r. przeprowadzono konsultacje następujących projektów aktów prawa
miejscowego:
1) projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami powiatu wieluńskiego,
Do projektu nie zgłoszono uwag i w dniu 17 października 2018 r. Rada Powiatu
w Wieluniu podjęła Uchwałę Nr XLV/285/18 w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu wieluńskiego,
2) Projekt „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2019
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
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a) Podstawa prawna: Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o Uchwałę
Nr XLI/297/10 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji oraz uchwałę nr 766/18 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 14
września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy Powiatu
Wieluńskiego w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz ogłoszenia przeprowadzenia jego
konsultacji.
b) Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: Konsultacje odbyły się
w dniach 14 września – 8 października 2018 r.
c) Formy konsultacji: Konsultacje zostały przeprowadzone w drodze:
 opublikowania projektu na stronie internetowej powiatu wieluńskiego
(www.powiat.wielun.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej,
 rozesłania projektu do organizacji pocztą elektroniczną,
 spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 08.10.2018 r.
d) Organizacje, które wzięły udział w konsultacjach:
 Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii ,,Tratwa”, ul. Reformacka 3,
98-300 Wieluń,
 Stowarzyszenie „Poplon”, ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń,
 Stowarzyszenie Osób z problemem choroby nowotworowej i Ich Rodzin
w Wieluniu „PO PROSTU ŻYJ”, ul. Wyszyńskiego 41, 98-300 Wieluń,
 Stowarzyszenie „Zielone Płuca Wielunia”, ul. Sybiraków 23, 98-300 Wieluń,
 Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy ,,Razem” w Skrzynnie,
Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek,
 Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków,
Zarząd
Miejsko-Powiatowy,
ul. Wyszyńskiego 41, 98-300 Wieluń,
 Fundacja Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, Pl. Kazimierza
Wielkiego 2, 98-300 Wieluń,
 Stowarzyszenie ,,Gaszyn bez wiatraków”, ul. Graniczna 18, 98-300 Wieluń.
e) Opinie
zgłoszone
przez
organizacje:
Członkowie
organizacji
pozarządowych nie wnieśli zastrzeżeń dotyczących przedmiotowego
programu.

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

www.powiat.wielun.pl
Strona | 276

5. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym,
opiniującym i inicjatywnym
5.1. Komisje konkursowe
W 2018 r. Zarząd Powiatu w Wieluniu powołał – na zasadach określonych
w programie - następujące komisje konkursowe:
1. Do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na
realizacje w 2018 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu (Uchwała Nr 612/18 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia
10 stycznia 2018 r.).
2. Do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji w 2018 r. zadań zleconych przez powiat wieluński do realizacji
fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Nr 714/18 Zarządu Powiatu
w Wieluniu z dnia 25 maja 2018 r.).
W powołanych komisjach konkursowych uczestniczyli przedstawiciele Zarządu
Powiatu w Wieluniu oraz przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych:
 Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń,
 POPLON, ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń.
Ponadto Uchwałą Nr 794/18 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wieluńskiego w 2019
roku oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej powołana została komisja
konkursowa. W skład komisji konkursowej, poza przedstawicielami Zarządu Powiatu
w Wieluniu, weszli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych:
 Polski Związek Niewidomych, Koło Terenowe w Wieluniu, ul. Królewska 1,
98-300 Wieluń,
 Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń.
W ramach konkursu wpłynęły 3 oferty organizacji pozarządowych. Uchwałą Nr
800/18 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia
wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia
dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wieluńskiego w 2019 roku na
realizatora zadania wybrano Fundację „Młodzi Ludziom”, Borysław 49, 96-130
Głuchów. Fundacji zlecono prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej:
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 w Gminnym Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55, 98-350 Biała,
 w Międzyszkolnej Bursie w Wieluniu, ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń.
Na realizację zadania przyznano środki w wysokości 126.060,00 zł.
5.2. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Wieluniu
W 2018 r. przy Staroście Wieluńskim działała – jako organ opiniodawczodoradczy – Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Wieluniu powołana Zarządzeniem Nr 42 Starosty Wieluńskiego z dnia
20 października 2015 r. na kadencję w latach 2015-2019.
W składzie Rady zasiada jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu w Wieluniu
oraz czterech przedstawicieli następujących organizacji pozarządowych:
 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Strobinie,
Strobin 34, 98-313 Konopnica,
 Stowarzyszenia osób z problemami choroby nowotworowej i ich rodzin w Wieluniu
„PO PROSTU ŻYJ”, os. Wyszyńskiego 41, 98-300 Wieluń,
 Polskiego Związku Niewidomych, Koła Terenowego w Wieluniu, ul. Królewska 1,
98-300 Wieluń,
 Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, pl. Kazimierza Wielkiego 2,
98-300 Wieluń
Starosta Wieluński zasięgnął opinii Rady w następujących sprawach:
 zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie podziału
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2018 r. na
realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w powiecie wieluńskim na lata 2014-2021” za rok 2017,
 zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu zmieniającej uchwałę
Nr XLI/253/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2018 r. na
realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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5.3. Społeczna Rada Związków Kombatanckich przy Staroście Wieluńskim
Na terenie powiatu wieluńskiego działa Społeczna Rada Związków
Kombatanckich przy Staroście Wieluńskim, która zrzesza dziewięć związków
kombatanckich z terenu powiatu wieluńskiego: Związek Sybiraków Koło w Wieluniu
i osiem oddziałów związków kombatantów RP i byłych więźniów politycznych.
W pracach Rady bierze udział – z głosem doradczym – przedstawiciel Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego Koła Terenowego w Wieluniu.
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym w sprawach współpracy
starosty z ww. związkami oraz w sprawach współorganizowania obchodów świąt
państwowych i uroczystości patriotyczno-religijnych na terenie powiatu wieluńskiego.
W skład rady wchodzi - jako jej sekretarz – wyznaczony przez starostę pracownik
Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Wieluniu.
W styczniu, maju i sierpniu 2018 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady.
5.4. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu
W 2018 r. przy Staroście Wieluńskim działała – jako organ konsultacyjnoopiniodawczy – Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu.
W Radzie w 2018 r. zasiadali przedstawiciele następujących organizacji
pozarządowych:
 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Strobin 34,
98-313 Konopnica,
 Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, Pl. Kazimierza Wielkiego 2,
98 300 Wieluń,
 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu, Os. Wyszyńskiego 41, 98-300
Wieluń,
 Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Wieluniu, ul. Wodna 1, 98-300 Wieluń,
 Stowarzyszenia osób z problemem choroby nowotworowej i ich rodzin w Wieluniu
„PO PROSTU ŻYJ”, os. Wyszyńskiego 41, 98-300 Wieluń,
 Polskiego
Związku
Niewidomych
Okręg
w Łodzi Koło Terenowe
w Wieluniu, ul. Królewska 1, 98-300 Wieluń,
 Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia, ul. Sybiraków 23, 98-300 Wieluń,
 Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pątnów, Pątnów 113, 98-335 Pątnów,
 Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Otępiennymi „Antoni”,
ul. Poprzeczna 7A, 98-300 Wieluń,
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 Fundacji Na Rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Ruchu
Drogowym „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”, ul. Graniczna 51,
98-300 Wieluń,
 Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, 98-300 Wieluń, ul. Moniuszki Nr 8,
98-300 Wieluń,
 Stowarzyszenia Wierzchlesiaki, ul. Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas,
 Stowarzyszenia Integracyjnego Działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin „TACY SAMI” w Wieluniu, ul. Traugutta 40, 98-300 Wieluń,
 Stowarzyszenia Miłośników Wsi Kałuże i Doliny Objawienia, Kałuże 33,
98-335 Pątnów,
 Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzycach, Mierzyce 107, 98-324 Wierzchlas,
 Stowarzyszenia Ogrodowego „JELONEK”, ul. Powstańców 1863 r. nr 94,
98-300 Wieluń,
 Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, Pl. Kazimierza Wielkiego 2,
98-300 Wieluń
 Klubu Kwadransowych Grubasów przy Wieluńskim Domu Kultury w Wieluniu,
ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń,
 Stowarzyszenia dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem”, Skrzynno 13,
98-311 Ostrówek,
 Stowarzyszenia „Gaszyn Bez Wiatraków”, ul. Graniczna 18, 98-300 Wieluń,
 Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Tratwa”, ul. Reformacka 3, 98-300 Wieluń.
Ponadto w skład Rady wchodzi dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Wieluniu
oraz dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Wieluniu.
Starosta Wieluński zasięgnął opinii rady w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu wieluńskiego oraz
Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2019 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Inne formy wspierania działań organizacji pozarządowych
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, poza wymienionymi wyżej formami,
podejmowana była również poprzez następujące działania:
 wpieranie organizacyjne poprzez m.in. udostępnianie lokali organizacjom
na działalność statutową, udostępnianie materiałów i sprzętów, urządzeń na
potrzeby organizacji, udzielanie pomocy przy organizowaniu przez organizacje
spotkań otwartych, których tematyka wiąże się z programem,
 planowanie oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć, np. konferencji, szkoleń,
warsztatów,
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 udzielanie porad i konsultacji m.in. w sprawach zakładania organizacji
pozarządowych i ich bieżącej działalności,
 współpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert przez organizacje
pozarządowe,
 informowanie
organizacji
pozarządowych
o
źródłach
pozyskiwania
pozabudżetowych środków finansowych,
 patronat nad działaniami organizacji pozarządowych,
 promocja działalności pożytku publicznego i podmiotów działających w tym
obszarze.
Powiat wieluński wspierał także działania organizacji w oparciu o przyjęte przez
Radę Powiatu w Wieluniu następujące kalendarze imprez:
1) Kalendarz
imprez
integracyjnych
i
prozdrowotnych
w
2018
r.
współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu;
2) Kalendarz imprez sportowych i turystycznych na 2018 rok organizowanych
lub współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu;
3) Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych na 2018 rok organizowanych
lub współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

W ramach „Kalendarza imprez integracyjnych i prozdrowotnych w 2018 r.
współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu” we współpracy
z organizacjami pozarządowymi odbyły się następujące wydarzenia:
L.p.
1

2
3
4
5
6

Nazwa imprezy

Współorganizator Rodzaj udzielonego wsparcia

Pokrycie kosztu związanych
Spotkanie wielkanocne
ze śniadaniem wielkanocnym
Polski Związek
(koszt współorganizacji: 500 zł)
Niewidomych
Wynajem autobusu
Okręg Łódzki
Wycieczka krajoznawczoz kierowcą (koszt
Koło Terenowe
integracyjna dla członków
współorganizacji: 750 zł)
w Wieluniu
Usługa gastronomiczna (koszt
Spotkanie wigilijno-noworoczne
współorganizacji: 500 zł)
Usługa gastronomiczna (koszt
I Spotkanie szkoleniowo-integracyjne
współorganizacji: 200 zł)
Polskie
XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka
Stowarzyszenie
Usługa transportowa (koszt
Diabetyków
Diabetyków Oddział
współorganizacji: 200 zł)
w Wieluniu
Turnus Rehabilitacyjny dla członków
Usługa transportowa (koszt
PSD, Iwonicz-Zdrój 14 dni
współorganizacji: 300 zł)
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7

II Spotkanie szkoleniowointegracyjne z okazji Światowego
Dnia Walki z Cukrzycą

Usługa gastronomiczna (koszt
współorganizacji: 200 zł)

Stowarzyszenie Na
Impreza kulturalno-integracyjna
Rzecz Osób
Oprawa techniczno-muzyczna
8
z okazji Dnia Rodziny
Niepełnosprawnych
(koszt współorganizacji: 400 zł)
pn. ,,Nadzieja z rodziną”
„Nadzieja”
w Konopnicy
Wyjazd integracyjny członków
Kręgle
9
Stowarzyszenia
(koszt współorganizacji: 200 zł)
Koszty upominkowe oraz
Spotkanie dotyczące profilaktyki raka Stowarzyszenie
10
produkty spożywcze (koszt
prostaty i nerki z okazji Dnia Ojca osób z problemem
współorganizacji: 397,33 zł)
choroby
Antyramy i nagrody
nowotworowej i ich
VIII Powiatowy Dzień Walki z Rakiem
11
rodzin w Wieluniu w konkursie plastycznym (koszt
i VIII Dzień Dawcy Szpiku w Wieluniu
„PO PROSTU ŻYJ” współorganizacji: 1299,02 zł)
12
13
14
15
16
17

18

19
20

Wieczór Wigilijny dla członków
Stowarzyszenia

Usługa gastronomiczna
(koszt współorganizacji: 200 zł)

Zakup słodyczy (koszt
Letni Piknik z okazji Dnia Dziecka Stowarzyszenie Na
współorganizacji: 398,62 zł)
Rzecz Osób
Zakup słodyczy (koszt
Jesienny Piknik Rodzinny
Niepełnosprawnych
współorganizacji 399,41 zł)
i Ich Rodzin „Tacy
Usługa gastronomiczna (koszt
Sami” w Wieluniu
Zabawa z Mikołajem
współorganizacji: 500 zł)
Obchody Międzynarodowego Dnia
Zakup słodyczy (koszt
Dziecka
współorganizacji: 299,92 zł)
Polski Komitet
Pomocy Społecznej
Zakup słodyczy (koszt
Impreza z okazji Mikołajek
współorganizacji: 199,92 zł)
Polski Związek
Emerytów,
Impreza integracyjna
Usługa gastronomiczna (koszt
Rencistów
pt. ,,Pożegnanie lata- 2018”
współorganizacji: 300 zł)
i Inwalidów Zarząd
Oddz. Rejonowego
XVIII Przegląd Twórczości
Stowarzyszenie
Zakup statuetek (koszt
Artystycznej Osób
„Razem”
współorganizacji: 549,96 zł)
Niepełnosprawnych
w Skrzynnie
Komenda
Zakup pucharów, medali (koszt
Policyjna Akademia Bezpieczeństwa
Powiatowa Policji
współorganizacji: 200 zł)
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21

Zabawa choinkowa dla
podopiecznych stowarzyszenia

w Wieluniu
Stowarzyszenie
,,Kochaj Mnie”
w Mierzycach

Zakup słodyczy (koszt
współorganizacji: 596,70 zł)

W ramach „Kalendarza imprez kulturalnych i oświatowych na 2018 rok
organizowanych lub współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Wieluniu” we współpracy z organizacjami pozarządowymi odbyły się następujące
wydarzenia:
Rodzaj udzielonego
L.p.
Nazwa imprezy
Współorganizator
wsparcia
Polskie Towarzystwo
Wynajem autobusu
Turystyczno-Krajoznawcze
1
Turystycznie powitanie wiosny
z kierowcą (koszt
Oddział Jurajski PTTK
współorganizacji: 200 zł)
w Wieluniu
III Ogólnopolskie Mistrzostwa
Wójt Gminy Pątnów,
Usługa budowy trasy na
Załęczańskiego Parku
2
UKS „Załęczak” Załęcze
zawody (koszt
Krajobrazowego w Rowerowej
Małe
współorganizacji: 400 zł)
Jeździe na Orientację
XXV Mistrzostwa
Usługa budowy trasy na
Załęczańskiego Parku
UKS „Załęczak” Załęcze
3
zawody (koszt
Krajobrazowego w Biegach na
Małe
współorganizacji: 400 zł)
Orientację
Powiatowy Młodzieżowy
Podsumowanie
Dom Kultury i Sportu
Zakup pucharów (koszt
4 współzawodnictwa sportowego
w Wieluniu, Powiatowy
współorganizacji: 900 zł)
szkół Powiatu Wieluńskiego
Szkolny Związek Sportowy
Międzynarodowy Turniej Piłki
Młodzieżowy Klub Sportowy Zakup statuetek (koszt
5
Ręcznej Oldbojów z okazji
w Wieluniu
współorganizacji: 800 zł)
20-lecia sekcji Oldbojów
Wycieczka krajoznawcza
Polskie Towarzystwo
Wynajem autobusu
upamiętniająca 100. rocznicę Turystyczno-Krajoznawcze
6
z kierowcą (koszt
odzyskania przez Polskę
Oddział Jurajski PTTK
współorganizacji: 400 zł)
niepodległości
w Wieluniu
Obchody Jubileuszu 70-lecia
Zarząd Koła nr 13 Wieluń- Usługa gastronomiczna
powstania Koła Polskiego
7
Miasto Polskiego Związku (koszt współorganizacji:
Związku Wędkarskiego Wieluń
Wędkarskiego
300 zł)
- Miasto
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W oparciu o „Kalendarz imprez sportowych i turystycznych na 2018 rok
organizowanych lub współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Wieluniu” we współpracy z organizacjami pozarządowymi odbyły się następujące
wydarzenia:
L.p
Rodzaj udzielonego
Nazwa imprezy
Współorganizator
.
wsparcia
Polskie Towarzystwo
Eliminacje Powiatowe
Turystyczno-Krajoznawcze
Zakup nagród (koszt
1
Konkursu Krasomówczego
Oddział Jurajski PTTK
współorganizacji: 300 zł)
Dzieci i Młodzieży Szkolnej
w Wieluniu
Powiatowy Młodzieżowy Dom
Kultury i Sportu w Wieluniu,
XIV Międzypowiatowy
Polskie Towarzystwo
Zakup statuetek (koszt
2
Festiwal Piosenki
Turystyczno-Krajoznawcze
współorganizacji: 300 zł)
Optymistycznej i Turystycznej
Oddział Jurajski PTTK
w Wieluniu
Eliminacje Wojewódzkie XLIII
Polskie Towarzystwo
Zakup nagród (koszt
Ogólnopolskiego Konkursu
Turystyczno-Krajoznawcze
3
współorganizacji:
Krasomówczego Dzieci
Oddział Jurajski PTTK
299,77 zł)
i Młodzieży Szkolnej
w Wieluniu
Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wskazanych działań zrealizowanych we
współpracy z organizacjami pozarządowymi są elementem przedmiotowego raportu
w obszarze zorganizowanych i współorganizowanych działań kulturalnych,
oświatowych i sportowych w 2018 roku.
Ponadto Starostwo Powiatowe w Wieluniu zorganizowało we współpracy
z organizacjami pozarządowymi następujące wydarzenia:
L.p
.

1

2
3

Nazwa imprezy

Współorganizator

Rodzaj udzielonego
wsparcia

XV Ogólnopolska Wystawa
Królików Rasowych, Drobiu
Ozdobnego i Gołębi

Wieluński Związek
Hodowców Królików
i Drobnego Inwentarza,
Izba Rolnicza
Województwa Łódzkiego

Zakup pucharów (koszt
współorganizacji: 300 zł)

XIII Mistrzostwa Lekarzy
w Piłkę Siatkową
I Mistrzostwa Lekarzy
Oldboyów w Piłkę Siatkową

Okręgowa Rada Lekarska
w Łodzi

Zakup pucharów (koszt
współorganizacji: 400 zł)
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W 2018 r. powiat wieluński współpracował również z następującymi
organizacjami pozarządowymi, którym Starosta Wieluński udzielił patronatu
honorowego w związku z organizacją wydarzeń sportowych, kulturalnych
i prozdrowotnych:
1) Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi – z okazji XVIII Mistrzostw Polski Lekarzy
w Piłce Siatkowej oraz I Mistrzostw Lekarzy Oldboyów w Piłce Siatkowej, które
odbyły się w dniach 23-24.03.2018 r.,
2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejsko-Powiatowe w Wieluniu –
z okazji Dnia Diabetyków oraz jubileuszu XXX-lecia istnienia Oddziału
Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu, które odbyły się
w dniu 7.06.2018 r.,
3) Stowarzyszenie osób z problemami choroby nowotworowej i ich rodzin w Wieluniu
„PO PROSTU ŻYJ” - z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji pt. „Przytul poezję”,
który odbył się w dniu 21.03.2018 r.,
4) Stowarzyszenie osób z problemami choroby nowotworowej i ich rodzin w Wieluniu
„PO PROSTU ŻYJ” - z okazji VIII Powiatowego Dnia Walki z Rakiem i VIII Dnia
Dawcy Szpiku, które odbyły się w dniu 3.10.2018 r.,
5) Stowarzyszenie osób z problemami choroby nowotworowej i ich rodzin w Wieluniu
„PO PROSTU ŻYJ” - z okazji Dnia Ojca pt. „Tato, co z Twoją prostatą…”, który
odbył się w dniu 25.06.2018 r.,
6) Wieluńskie Towarzystwo Szachowe „MAT” w Wieluniu – z okazji XVII Szachowego
Turnieju „Pamięci Września”, który odbył się w dniu 23.09.2018 r.
Ocena realizacji Programu
Celem głównym Programu było podniesienie skuteczności realizacji zadań
publicznych poprzez stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej
mieszkańców i zaangażowanie przedstawicieli lokalnej społeczności powiatu
w proces podejmowania decyzji przez jego ustawowe organy oraz uczestnictwo
w realizacji różnorodnych programów i zadań. Powyższy cel był zharmonizowany
z następującymi celami szczegółowymi programu:
 budowanie partnerstwa między samorządem powiatowym i organizacjami
pozarządowymi,
 integracja organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu
wieluńskiego,
 promocja działalności organizacji pozarządowych uczestniczących w realizacji
programu.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach
partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, uczciwej konkurencji oraz
jawności. Program pozwolił na kontynuację współdziałania z najbardziej aktywnymi
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organizacjami pozarządowymi, z którymi powiat wieluński współpracuje od wielu lat
i realizuje zadania w różnych sferach życia społecznego.
W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się nowe inicjatywy w zakresie form
współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. W ocenie
przewodniczącego Powiatowej Rady Pożytku Publicznego pozytywnie układała się
współpraca organizacji pozarządowych z powiatem wieluńskim. Nie zaobserwowano
napięć i konfliktów w relacjach strona pozarządowa – strona samorządowa.
Pojawiające się wnioski i problemy związane ze współpracą dotyczyły głównie
ograniczonych możliwości powiatu w zakresie większego wsparcia finansowego
różnorodnych inicjatyw i działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe.
Współpraca jednostek organizacyjnych powiatu wieluńskiego z organizacjami
pozarządowymi w 2018 roku była prowadzona w różnorodnych formach. Część
jednostek, głównie realizujących zadania w obszarze oświaty i pomocy społecznej,
realizowało szeroki wachlarz różnorodnych projektów i inicjatyw w partnerstwie
z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi grupami inicjatywnymi, inne w ogóle nie
podjęły współpracy. Można wnioskować, iż wynikało to ze skali wzajemnego
zapotrzebowania na taką współpracę.
Zasadniczym wnioskiem wynikającym z realizacji programu 2018 roku jest
zdiagnozowana potrzeba ze strony organizacji pozarządowych rozwoju
różnorodnych form partnerskiej współpracy oraz profesjonalizacji działań organizacji
sfery pozarządowej, w tym Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Wieluniu.
Wskazanym wydaje się zaplanowanie w kolejnym okresie realizacji programu
współpracy cyklu szkoleniowo-informacyjnych spotkań tematycznie związanych
z szeroko pojmowaną problematyką zasad funkcjonowania i roli organizacji
pozarządowych na poziomie lokalnym, w tym uczestnictwa ich przedstawicielstwa
w procesie podejmowania decyzji oraz kreowaniu życia publicznego.

XXVII.

PODSUMOWANIE

Ubiegły rok był wyjątkowy, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji,
a w szczególności tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt
aktywności i skuteczności władz powiatu w aplikowaniu o pieniądze z Unii
Europejskiej i źródeł krajowych oraz bardzo dobrej współpracy z gminami naszego
powiatu.
Poza dużymi inwestycjami na drogach systematycznie prowadzimy remonty
nawierzchni i chodników. W celu dalszej poprawy stanu dróg konieczne jest
zwiększenie w najbliższych latach nakładów materialnych na odnowę i bieżące
utrzymanie nawierzchni dróg. Z dokonanej oceny stanu dróg powiatowych wynika, iż
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nawierzchnie nowe lub niewymagające remontów stanowią 41 % dróg, natomiast
59% dróg wymaga remontów nawierzchni.
Rozwój infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady
finansowe, obrazują zmiany naocznie obserwowane przez mieszkańców powiatu
i osób przyjezdnych.
Corocznie, w ramach konkursów ofert oraz jako współorganizatorzy,
przekazujemy klubom, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym środki na
organizację wydarzeń sportowych, kulturalnych, prozdrowotnych i integracyjnych.
Współpracujemy ze społecznikami, organizacjami pozarządowymi, jak również
innymi samorządami i jednostkami.
Wspieramy policję, straż pożarną, szpital, co przekłada się na zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców i opiekę medyczną.
Szczególną wagę przywiązujemy do edukacji i działań prospołecznych, czego
przykładami są m.in. projekty (dodatkowe zajęcia dla uczniów, szkolenia dla
nauczycieli, wyposażenie dla szkół) realizowane za pozyskane w 2018 roku środki.
Podkreślić należy szereg różnorodnych projektów realizowanych przez placówki
oświatowe, mających na celu wzbogacenie bazy dydaktycznej, rozwój
innowacyjności w procesie edukacji oraz zaangażowanie różnorodnych podmiotów
gospodarczych w partnerstwo ze szkołami. W tym obszarze partnerami naszych
szkół stały się wiodące firmy funkcjonujące na wieluńskim i regionalnym rynku.
Rozwój dualnych form kształcenia zawodowego staje się jednym z priorytetów
w zakresie kształcenia ponadpodstawowego.
Wyzwaniem na kolejne lata będzie konieczność wzmocnienia bazy lokalowej
naszych placówek oświatowych, szczególnie w zakresie zabezpieczenia warunków
do realizacji zajęć z zakresu kultury fizycznej. Rozpoczęty przed kilku laty proces
budowy i modernizacji obiektów sportowych szkół i placówek winien być
kontynuowany jako jeden z priorytetów w następnych latach. Wyzwaniem minionego
roku stało się wdrożenie założeń reformy systemu edukacji. Wydłużenie cyklu
kształcenia w liceum ogólnokształcącym i technikum wymagać będzie również
stałego doposażania nowo adaptowanych pomieszczeń na cele dydaktyczne,
głównie w pomoce, w tym szczególnie w sprzęt komputerowy.
Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią,
zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, świąt
i uroczystości okolicznościowych.
W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które
są w trakcie realizacji, czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy
w sposób przemyślany, strategiczny, skupiając się w znaczący sposób na
wykorzystaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych
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projektów i inicjatyw. Rok 2018 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych
działań oraz początek i punkt wyjścia kolejnych.
Wśród priorytetów są projekty twarde – infrastrukturalne, jak również miękkie –
społeczne. Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, dużą wagę
przywiązujemy do edukowania, wspierania przedsiębiorczości, oferty kulturalnej
i wszelkich innych wskazanych aspektów, warunkujących harmonijny rozwój powiatu.
Kierunek, który obraliśmy, który wyraźnie odzwierciedla ten Raport, będziemy
konsekwentnie kontynuować.

RAPORT O STANIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

www.powiat.wielun.pl
Strona | 288

