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I. WPROWADZENIE 

 

Szanowni Państwo, 

 

           W imieniu Zarządu Powiatu w Brzezinach z satysfakcją przekazuję Państwu Raport          

o stanie Powiatu Brzezińskiego za 2021 rok. Przedstawia on kluczowe aspekty składające się 

na współczesne oblicze Powiatu, jego otwartość i rozwój.  

Mam nadzieję, że opracowanie będzie stanowiło dla Państwa ciekawą lekturę, która rzetelnie 

informuje o działaniach podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach oraz  

jednostki organizacyjne powiatu. 

 

Przygotowując dokument staraliśmy się wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas pracy 

nad raportami opracowanymi w latach ubiegłych. Wierzę, że przygotowany materiał oprócz 

sprawozdania z realizacji programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu                                         

w Brzezinach wskaże na szerszy kontekst realizowanych zadań i będzie stanowił 

kompendium wiedzy o podjętych w 2021 r. działaniach w Powiecie Brzezińskim. 

 

Rok 2021 był kolejnym trudnym rokiem ze względu na panującą pandemię Covid -19, 

mimo licznych ograniczeń zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy dobro Mieszkańców. 

Był to czas sprawdzianu dla samorządu, z którego myślę wyszliśmy silniejsi. 

Dzięki współpracy z samorządami gminnymi i partycypowaniu w kosztach przedsięwzięć 

osiągnięto znaczące efekty (np. w infrastrukturze drogowej). 

 

Opracowanie przedstawia działania podjęte i zrealizowane w zakresie ważnych dla 

Mieszkańców naszego powiatu obszarów. W roku 2021 zrealizowano wiele przedsięwzięć, 

które wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej i oświatowej oraz bezpieczeństwo.         

W tym czasie sukcesywnie wzrastało także zaangażowanie inwestycyjne Powiatu 

Brzezińskiego. W 2021 roku z różnych źródeł pozyskano ponad 7 mln zł, kwota ta 

umożliwiła dynamiczny rozwój naszego powiatu na wielu płaszczyznach. 

 

                Żyjemy w niezwykle trudnym i nieprzewidywalnym czasie, jednak niezależnie od 

tego, co nas czeka w najbliższej przyszłości, pragniemy zapewnić Was, drodzy Mieszkańcy, 

że jako samorząd dołożymy wszelkich starań aby zapewnić Wam jak najlepsze warunki do 

życia w Naszej Małej Ojczyźnie. 

 

 

                                                                                          Starosta Brzeziński 

            

                                                                                             Renata Kobiera 
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II. RYS HISTORYCZNY I POŁOŻENIE 

 

„Raport o stanie Powiatu Brzezińskiego” za rok 2021 rozpoczyna się od rozdziału: 

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

z „Raportu   o stanie Powiatu Brzezińskiego” za rok 2018, rok 2019 oraz rok 2020.  

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

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

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

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

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

napoleońskich utrzymano pruski podział administracyjny, ale przeniesiono siedzibę władz 

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

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

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

Brzezińskie w takim kształcie włączono do obwodu rawskiego w województwie 

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

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

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

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

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

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

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

trójstopniowy: najmniejszą jednostką administracyjną była wówczas gromada. Powiat 

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

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

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

w Generalnym Gubernatorstwie i włączona w skład powiatu łowickiego, skierniewickiego 

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

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

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

skierniewickiego.  

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

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

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

przychylności ówczesnego Wojewody Łódzkiego, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów  

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

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

1 stycznia 2002 roku Powiat Brzeziński w obecnym kształcie. 

Powiat Brzeziński leży w regionie fizyczno – geograficznym zwanym Wyżyną 

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

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

stanowiącą pozostałości moreny czołowej pozostawionej przez lodowiec skandynawski, który 

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

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

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

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

 

1. SIEDZIBA WŁADZ, POWIERZCHNIA, PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY. 

 

 

 

 

 

 

Poniższa tabela zawiera podstawowe dane dotyczące Powiatu Brzezińskiego,  

zamieszczona została na tle konturu mapy Powiatu Brzezińskiego. 

 

Rysunek 1. Podstawowe dane dotyczące Powiatu Brzezińskiego. 
 
 

 

Nazwa 
 

Powiat Brzeziński 

 

 

Siedziba władz 
 

Miasto Brzeziny 

 

 

Powierzchnia  
 

359 km
2 

 

 

Czy w porównaniu do roku 

poprzedzającego doszło do 

zmiany granic powiatu? 

 

 

W roku 2021 granice Powiatu Brzezińskiego nie uległy 

zmianie. 

 

 

Podział administracyjny 
 

Powiat Brzeziński składa się: 

- Miasto Brzeziny, 

- Gmina Brzeziny, 

- Gmina Dmosin, 

- Gmina Jeżów, 

- Gmina Rogów.  

 

 

 Źródło: opracowanie własne 
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Zarząd Powiatu w Brzezinach reprezentowany jest przez: 

 

 

 

Renata Kobiera – Starosta Brzeziński, 
Ryszard Śliwkiewicz – Wicestarosta, 

Beata Kaczmarska – Członek Zarządu, 
Krzysztof Kotynia – Członek Zarządu. 

 
 

 

Rysunek 2. Umiejscowienie Powiatu Brzezińskiego w województwie łódzkim. 

 

 

 

 

 

Źródło:  Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2025. 
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2. OKRES, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT:  rok 2021 

 

 

 

3. LUDNOŚĆ 
 

Powiat Brzeziński ma 30 648 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% 

mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 0,5%. Średni wiek 

mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców 

województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzezińskiego w 2050 roku wynosi 27 744,                    

z czego 14 502 to kobiety, a 13 242 mężczyźni. 

 

 

Wykres 1. Prognozowana populacja Powiatu Brzezińskiego w latach 2025 – 2050 

 

 
 

Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/powiat_brzezinski 

 

4. INFORMACJE FINANSOWE 

 

4.1. Ogólne dane finansowe  

 
Wszelkie informacje finansowe zostały zawarte w sprawozdaniach z wykonania 

budżetu, poniżej zawarto podstawowe informacje finansowe.   

Tabela prezentuje zrealizowane przez Powiat Brzeziński w latach 2019-2021 dochody                        

z podziałem na ich źródła. 

 

 

 

 

Tabela 1. Wykonanie dochodów w latach 2019-2021 z podziałem na ich źródła (w zł) 

https://www.polskawliczbach.pl/powiat_brzezinski
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Źródło: opracowanie Wydział FN Starostwa Powiatowego w Brzezinach  

Wykonanie dochodów i wydatków w latach 2019-2021 przestawia Tabela 2. 

Źródło dochodów 2019 2020 2021 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

5.426.595 6.083.154,56 6.998.660,73 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz 

innych podmiotów na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu 

3.556.822 3.030.391,40 2.767.887,44 

dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 

1.032.364 965.905,46 964.192,65 

dotacje od innych podmiotów celem 

dofinansowania zadań inwestycyjnych 

2.711.896 1.035.775,81 1.713.579,12 

podatek dochodowy od osób fizycznych  7.165.654 7.025.091,00 8.130.204,00 

podatek dochodowy od osób prawnych 82.813 87.892,26 148.601,08 

subwencje ogólne z budżetu państwa: 

- oświatowa 

- wyrównawcza 

- równoważąca 

- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej 

7.487.140 

4.713.376 

1.970.158 

617.061 

186.545 

8.649.010,00 

5.625.668,00 

149.153,00 

2.332.048,00 

542.141,00 

10.843.061,00 

6.212.560,00 

2.578.795,00 

546.992,00 

1.504.714,00 

dotacje celowe w ramach programów finansowych                            

z udziałem środków europejskich oraz środków, o 

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

lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

w tym: majątkowe 

770.251 

 

 

 

 

 

198.459 

1.633.867,19 

 

 

 

 

 

495.410,78 

2.220.320,55 

 

 

 

 

 

928.669,54 

wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców DPS-

ów 

5.797.133 6.338.947,52 6.621.073,54 

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 

wieczyste nieruchomości, opłaty komunikacyjne, 

opłaty za zajęcie pasa drogi, umieszczenie 

urządzeń w pasie drogi, usługi geodezyjno 

kartograficzne 

 

 

 

1.521.168 

 

 

 

1.343.129,36 

 

 

 

1.731.965,89 

wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości 21.146 123.480,00 3.017,78 

środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację 

zadań Powiatowego Urzędu Pracy 

164.800 198.181,00 190.347,18 

umieszczenia dzieci z terenu innych powiatów                 

i gmin w rodzinach zastępczych na terenie 

Powiatu Brzezińskiego 

 

450.526 

 

482.131,46 

 

577.962,20 

 

pozostałe dochody Powiatu 353.548 630.711,19 127.200,26 
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Tabela 2. Wykonanie dochodów i wydatków w latach 2019-2021 

Treść 

Wykonanie 

według stanu 

na dzień 

31.12.2019 r. 

Wykonanie 

według stanu 

na dzień 

31.12.2020 r. 

Wykonanie 

według stanu 

na dzień 

31.12.2021 r. 

Dynamika wzrostu 

w latach                   

2020-2021  

(4/3) 

1 2 3 4 5 

Dochody,  

w tym: 
36.541.862,13 37.627.668,21 43.038.073,42 117,50 

dochody bieżące 33.607.772,23 35.966.993,92 40.392.783,98 112,30 

dochody 

majątkowe 
2.934.089,90 1.660.674,29 2.645.289,44 159,29 

Wydatki, w tym 36.358.207,62 38.355.350,10 42.420.913,33 110,60 

wydatki bieżące 31.969.552,41 34.631.606,95 37.434.257,32 108,09 

wydatki 

majątkowe 
4.388.655,21 3.723.743,15 4.986.655,91 133,91 

Źródło: opracowanie Wydział FN Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

 

Realizację przychodów w latach 2019-2021 przestawia Tabela 3. 

 

 Tabela 3. Realizacja przychodów w latach 2019-2021 

Treść 
Wykonanie na 

31.12.2019 r. 

Wykonanie  

na 31.12.2020 r. 

Wykonanie na 

31.12.2021 r. 

Ogółem 2.824.930,88 3.192.923,79 2.775.809,30 

Papiery wartościowe, 

emisja obligacji 
1.450.000,00 1.600.000,00 1.200.000,00 

Wolne środki, o których 

mowa w art. 217 ust.2          

pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych                                               

1.374.930,88 1.592.923,79 1.575.809,30 

 Źródło: opracowanie Wydział FN Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

 

Tabela 4. przedstawia kształtowanie się rozchodów Powiatu Brzezińskiego w okresie 

poddanym analizie (w latach 2019-2021). 

 

Tabela 4. Rozchody Powiatu Brzezińskiego w latach 2019-2021 (w zł) 

Rozchody na dzień                          

31 grudnia 2019r. 
1.415.661 

Rozchody na dzień                          

31 grudnia 2020r. 
889.433 

Rozchody na dzień                          

31 grudnia 2021r. 
849.884 

Źródło: opracowanie Wydział FN Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

Tabela 5. Zestawienie wydatków poniesionych w latach 2020 - 2021 z podziałem na poszczególne 

jednostki (w zł) 
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Jednostka ROK 2020 ROK 2021 

Dom Pomocy Społecznej                 

w Brzezinach 

Wydatki ogółem : 4.820.911,93        

w tym   

4.679.080,92 

Wydatki bieżące: 4.759.816,93 4.679.080,92 

Wydatki majątkowe: 61.095,00 0,00 

Dom Pomocy Społecznej                 

w Dąbrowie: 
 

Wydatki ogółem : 6.166.934,30               

w tym    
5.281.357,55 

Wydatki bieżące: 4.958.322,94 5.210.934,38 

Wydatki majątkowe:  

1.208.611,36 

70.423,17 

Komenda Powiatowa PSP                 

w Brzezinach 

Wydatki ogółem: 4.479.052,42               

w tym  

4.976.022,45 

Wydatki bieżące: 4.333.052,42 4.976.022,45 

Wydatki majątkowe: 

146.000,00 

0,00 

Liceum Ogólnokształcące 

im. Iwaszkiewicza                

w Brzezinach 

Wydatki ogółem :  1.368.148,49                

w tym  

1.385.745,35 

Wydatki bieżące: 1.368.148,49 1.385.745,35 

Wydatki majątkowe: 0 0,00 

Poradnia Psychologiczno 

Pedagogiczna w Brzezinach 
 

Wydatki ogółem : 737.461,84               

w tym 

792.331,23 

Wydatki bieżące: 737.461,84 792.331,23 

Wydatki majątkowe:  0,00 0,00 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Brzezinach 

Wydatki ogółem:   3.166.499,81              

w tym  

3.219.671,91 

Wydatki bieżące: 3.166.499,81 3.208.007,91 

Wydatki majątkowe: 0 11.664,00 

Starostwo Powiatowe Wydatki ogółem : 9.687.970,52    

w tym   
12.712.832,90 

Wydatki bieżące: 7.390.019,73  7.861.554,16 

Wydatki majątkowe:  

2.297.950,79 

4.851.278,74 

Zespół Szkół Specjalnych            

w Brzezinach 

Wydatki ogółem:  2.463.367,86              

w tym  

2.828.319,49 

Wydatki bieżące: 2.453.281,86 2.828.319,49 

Wydatki majątkowe: 10.086,00 0,00 

Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego w 

Brzezinach 

Wydatki ogółem : 370.569,01 

w tym  

451.836,78 

Wydatki bieżące: 370.569,01 398.546,78 

Wydatki majątkowe: 0 53.290,00 

Powiatowy Urząd Pracy                 

w Brzezinach 

Wydatki ogółem : 1.837.424,51             

w tym   
2.081.869,45 

Wydatki bieżące: 1.837.424,51              2.081.869,45 

Wydatki majątkowe:  0 0,00 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych                    

w Brzezinach 

Wydatki ogółem:   3.257.009,41     

w tym  

4.011.845,20 

Wydatki bieżące: 3.257.009,41 4.011.845,20 

Wydatki majątkowe: 0,00 0,00 
Źródło: opracowanie Wydział  FN  Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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4.2. Zewnętrzne środki finansowe otrzymane przez Powiat Brzeziński 
 

W roku 2017 Powiat Brzeziński otrzymał środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań 

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

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

inwestycyjne realizowane przez DPS w Dąbrowie).                  

W roku 2019 Powiat Brzeziński pozyskał na dofinansowanie zadań inwestycyjnych                             

i bieżących kwotę: 4.425.222,64 zł, w roku 2020 – 3.020.521,92 zł, natomiast w roku 2021- 

4.202.937,27 zł.  

Na kwotę 4.202.937,27 zł składają się: 

1. Dotacja w wysokości 135.882,00 zł pozyskana z „Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” z przeznaczeniem na 

dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie Powiatu Brzezińskiego, 

2. Dotacje przekazane przez gminy z terenu Powiatu Brzezińskiego w kwocie ogółem 

218.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań  drogowych, 

3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wykonanie  przebudowy drogi 

powiatowej w miejscowości Jasienin Duży – 387.530,00 zł, 

4. Środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5100E w miejscowości Janinów 

na odcinku o dł. 990mb” w wysokości: 612.484,00 zł, 

5. Dotacja celowa otrzymana w wysokości: 97.353,37 zł z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zabezpieczenie powiatu 

przed epidemią COVID-19, 

6. Środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone na 

       wykonanie inwestycji na drogach powiatowych w wysokości 277.490,00 zł.  

7. Środki w kwocie 35.000,00 zł dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem wykonania 

programu „Aktywna tablica”, 

8. Dotacja z budżetu państwa oraz z budżetu UE z przeznaczeniem na wykonanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej oraz modernizacja pracowni 

szkolnych wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych                      

w Brzezinach w kwocie 865.000,00 zł, 

9. Dochody w wysokości 18.141,51 zł osiągnięte z tytułu zawartego porozumienia                          

z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za 

życiem”, 

10. Dochody w wysokości 7.760,27 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację 

programu pn. „Poznaj Polskę”, 

11. Dochody w wysokości 18.395,37 zł w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją projektu 

ekologicznego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach,  

12. Dotacja udzielona przez Województwo Łódzkie w wysokości 70.000,00 zł  

z przeznaczeniem na modernizację sali sportowo – rekreacyjnej dla Zespołu Szkół 

 i Placówek Oświatowych w Brzezinach,  

13. Dochody osiągnięte z tytułu realizacji w Zespole Szkół Ponadpodstawowych projektu 

Erasmus 2021 w kwocie 389.856,68 zł, 

14. Dotacja w wysokości 123.249,74 zł udzielona z budżetu państwa z przeznaczeniem dla  

domów pomocy społecznej, w ramach walki z pandemią COVID-19 (zakup akcesoriów   

ochrony oraz wsparcie kadrowe personelu), 
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15. Dochody osiągnięte w ramach projektów realizowanych przez domy pomocy społecznej, 

współfinansowanych ze środków UE:   

 -  „Łódzkie pomaga – edycja II” – 229.619,73 zł, 

 -  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, 

zakładów    pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 

17.635,06 zł, 

16. Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 45.000,00 zł                            

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja schodów zewnętrznych 

zabytkowego dworu w Dąbrowie”, 

17. Dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Podaruj mi skrzydła” w kwocie 

95.012,13 zł, projekt jest realizowany przez jednostkę Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Brzezinach, 

18. Dofinansowanie ze środków UE projektu pn. „Brzezińskie Centrum Usług 

Środowiskowych” w wysokości 559.527,41 zł, 

19. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego z programu: Centra 

Opiekuńczo – Mieszkalne realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie                 

w wysokości  771.445,53 zł. 

 

IV. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU W BRZEZINACH 

 

W roku 2021 Rada Powiatu w Brzezinach podjęła 66 uchwał, z czego: 

10 uchwał dotyczyło zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzezińskiego                 

na lata 2021 – 2033,  

12 uchwał dotyczyło zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2021 rok. 

W roku 2021 Zarząd Powiatu w Brzezinach podjął 122 uchwały, z czego: 

39 uchwał dotyczyło zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2021 rok.  

Uchwały zostały wykonane lub są w trakcie realizacji. 

 

V. WYKONANIE STRATEGII ROZWOJU POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

 

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

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

Celem opracowania Strategii Rozwoju jest stworzenie dokumentu stanowiącego 

merytoryczną podstawę do prowadzenia polityki rozwoju w powiecie. 

 

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

rozwiniętą infrastrukturą pozwalającą na sprawne połączenia wewnątrz Powiatu, ale również                  

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

medyczną i edukacją. Współpraca lokalnych środowisk pozwala na rozwój inicjatyw 

społecznych i rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 

Misja Powiatu Brzezińskiego - Powiat Brzeziński to obszar ścisłej współpracy lokalnych 

samorządów na rzecz wspierania inicjatyw mających na celu wykorzystać wewnętrzny potencjał 

powiatu i możliwości realizacji działań o znaczeniu ponadlokalnym. 

Głównymi celami strategicznymi Powiatu Brzezińskiego zgodnie z powyższym dokumentem 

są:  

I. Poprawa stanu infrastruktury Powiatu, 

II. Adaptacja do zmian klimatu, 
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III. Wzrost atrakcyjności turystycznej, 

IV. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, 

V. Poprawa profesjonalizacji usług Powiatu poprzez realizację partnerstw.  

Dynamiczna sytuacja społeczna wywołuje zmiany zachodzące w powiecie i jego otoczeniu, to 

z kolei narzuca konieczność monitorowania oraz weryfikacji postawionych celów 

wyznaczonych w Strategii i sposobów ich realizacji. W związku z czym w grudniu 2021 roku 

opracowano Raport z monitorowania stanu wdrażania „Strategii Rozwoju Powiatu 

Brzezińskiego na lata 2021-2027” w roku 2021, raport obrazuje stopień osiągnięcia 

przyjętych celów, a co za tym idzie postęp powiatu na drodze do realizacji przyjętej wizji. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zebranych danych, można pozytywnie określić 

stopień realizacji celów strategicznych i operacyjnych przedstawionych w dokumencie 

strategicznym. W czasie jednego roku od uchwalenia Strategii udało się podjąć szereg działań 

w zakresie większości celów operacyjnych.  

Analizując poziom realizacji celu strategicznego I nie zauważa się niepokojących 

rozbieżności w realizacji celów operacyjnych. Natomiast przy poziomie realizacji celu 

strategicznego II zauważa się konieczność zwiększenia działań w zakresie realizacji celów 

operacyjnych, przyczyny braku zwiększenia poziomu wskaźników mogą leżeć w długim 

okresie koniecznym do osiągnięcia rezultatów w zakresie określanym przez wskaźniki.  

Należy zwrócić większą uwagę na realizację działań w zakresie celów operacyjnych dla celu 

strategicznego  III. Wzrost atrakcyjności turystycznej, w którym nie zauważa się 

niepokojących rozbieżności w realizacji celów operacyjnych. Analizując poziom realizacji 

celu strategicznego IV. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, dla którego nie udało zwiększyć 

wartości części wskaźników w roku 2021. 

Analizując poziom realizacji celu strategicznego V nie zauważa się niepokojących 

rozbieżności w realizacji celów operacyjnych.   

Jednym z najważniejszych celów rozwojowych powiatu musi być kontynuacja działań 

prospołecznych, gospodarczych i środowiskowych. Należy zwrócić uwagę szczególnie na 

działanie w zakresie tworzenia stref inwestycyjnych, przyciągania potencjalnych inwestorów 

na teren powiatu. Obszarem wymagającym zwiększonego nakładu pracy jest aspekt 

środowiskowy, szczególnie w zakresie walki z niską emisją czy adaptacją do zmian klimatu. 

 

VI. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

Mienie Powiatu stanowią nieruchomości przejęte po utworzeniu Powiatu 

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

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

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

z 1998 r. Nr 133, poz. 872) i są to: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, gmina Jeżów, 

2. Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach, 

3. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, 

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach - Mienie Powiatu Brzezińskiego  

stanowi udział wynoszący  44599/46141 części we współwłasności, Powiatowy 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych znajduje się w budynku Zespołu  Szkół  

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

Psychologiczno - Pedagogiczna znajduje się w budynku Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5, Powiatowe 
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Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w budynku Zespołu Szkół 

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

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

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

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

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

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

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

Brzezińskiego w drodze Porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim               

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

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

Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach, 

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

Szeregów), działka o nr ewidencyjnym 2424/2, 

7. nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 3242 m2 położona przy                            

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

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

1250 m2 (działka ewidencyjna nr 2448/1) oraz o powierzchni 235 m2 (działka 

ewidencyjna nr 2448/2), 

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

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

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

ewidencyjna o nr 2316/7), 

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

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

Wojewody Łódzkiego GN.-IV.7531.25.2020.JR z dnia 24 września 2020r.     

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

nieruchomościami sukcesywnie dokonuje wykupu działek gruntów wydzielonych pod drogi 

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

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

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

Z tytułu przejęcia działek wydzielonych pod poszerzenia dróg powiatowych Powiat 

Brzeziński wypłaca odszkodowanie. Rocznie pod poszerzenia dróg powiatowych 

przejmowanych jest kilkanaście działek.  

 

 Istotną pozycję wśród składników mienia Powiatu Brzezińskiego stanowi 

infrastruktura drogowa. Zadania z zakresu nadzoru nad drogami powiatowymi realizuje 

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

w Brzezinach.  

 

Przez teren Powiatu Brzezińskiego przebiega 19 dróg powiatowych o łącznej długości                    

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

• Gmina Brzeziny –  28,1 km; 

• Miasto Brzeziny –  3,6 km; 

• Gmina Dmosin –  51,7 km; 

• Gmina Rogów –  20,6 km; 

• Gmina Jeżów  –   19,7 km; 

Pozostałe 7,3 km zostało przekazane gminom w zarząd: 



     RAPORT O STANIE POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

16 

 

• Gminie Rogów –   6,3 km; 

• Miastu Brzeziny –      1,0 km; 

W przebiegu dróg powiatowych znajduje się: 

• 10 obiektów mostowych, 

• 8  obiektów inżynierskich w formie przepustów, 

• 2 przejazdy kolejowe, 

• 3 skrzyżowania z kolejką wąskotorową. 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych bieżące prace utrzymaniowe na drogach wykonywane były 

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

brygady wchodziło 11 pracowników gospodarczych.  

Pracownicy Starostwa Powiatowego zajmowali się:  

• naprawą nawierzchni w formie uzupełniania ubytków i likwidacji wyłomów, 

• uzupełnianiem i utwardzaniem poboczy, 

• koszeniem poboczy i rowów, 

• wycinką zakrzaczeń,  

• nasadzeniem drzew w pasie drogowym, 

• odmulaniem rowów, 

• wycinką i przycinką drzew,  

• uprzątaniem gałęzi z pasa drogowego,  

• wymianą znaków drogowych, 

• zamiataniem chodników, 

• malowaniem oznakowania poziomego, 

• konserwacją studzienek kanalizacji deszczowej. 

 

Dwóch pracowników brygady remontowej na stałe przydzielonych zostało do prac 

remontowych i konserwacyjnych w obiektach stanowiących własność powiatu. W ubiegłym 

roku pracownicy wykonywali m.in. bieżące konserwacje pomieszczeń, malowanie ścian w 

pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, roboty glazurnicze 

w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach, naprawy i wymiany 

pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Reformackiej 9 oraz na 

kamienicy mieszkalnej przy ul. Skłodowskiej w Brzezinach, roboty remontowe przy budynku 

gospodarczym przy ul. Skłodowskiej w Brzezinach.   

W ramach działań prowadzonych na drogach powiatowych przez brygadę remontową zużyto: 

154 ton masy asfaltowej na gorąco (w 2018r. – 185 ton, w 2019 - 130 ton, w 2020r. – 100 

ton), 20 ton masy asfaltowej na zimno (w 2018r. – 6 ton, w 2019r. – 7 ton, w 2020r. – 5 ton), 

50 ton destruktu bitumicznego (w 2018r. – 100 ton, w 2019r. – 500 ton, w 2020r. – 100 ton).  

Na funkcjonowanie brygady wydatkowano m.in.: 

- kwotę 8 850,00 zł przeznaczono na zakup rębaka oraz spalinowej pilarki łańcuchowej, 

– kwotę 60 579,82 zł, którą przeznaczono na zakup oleju napędowego i benzyny do 

samochodów, ciągników i innego sprzętu będącego na wyposażeniu grupy, 

– kwotę 26 222,92 zł, którą przeznaczono na zakup części zamiennych do pojazdów, 

sprzętów, naprawy i inne usługi związane z utrzymaniem sprzętu, 

– kwotę 109 336,39 zł, którą przeznaczono na zakup masy bitumicznej, znaków drogowych, 

tablic informacyjnych, materiałów eksploatacyjnych.   

W roku 2021 w ramach bieżącego utrzymania dróg Powiat Brzeziński korzystał również                    

z usług firm zewnętrznych, którym zlecono: 
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• czyszczenie rowów na terenie powiatu, 

• remont cząstkowy nawierzchni jezdni drogi powiatowej metodą patcher                                           

(ul. Małczewska).                                           

 

Akcja zimowego utrzymania dróg podzielona na 3 zadania: 

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

terenie Gminy Rogów o łącznej długości 32,568 km. 

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

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

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

o łącznej długości 38,433 km. 

 

W roku 2019 przebudowano i wyremontowano 4 062 mb dróg powiatowych, w roku 2020 

roboty drogowe zostały wykonane na drogach powiatowych na długości 4 640,50 mb. 

Natomiast w roku 2021 zostało przebudowanych i wyremontowanych  4 078,50 mb dróg 

powiatowych. 

 

1. „Remont drogi powiatowej Nr 2934 E w km 1+238-1+496,50 oraz w km 1+611-

2+445 w miejscowości Marianów Rogowski”  

Dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 2934E” – etap I i etap II – 19.680,00 zł 

Wartość robót budowlanych – 364.285,27 zł 

Koszty nadzoru inwestorskiego – 6.150,00 zł 

Łączne koszty inwestycji : 390.115,27 zł 

Źródła dofinansowania zadania –  dotacja celowa udzielona przez Gminę Rogów  

w kwocie 168.000,00 zł  

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. „ERBEDIM” 

ul. Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski. 

W ramach zdania wykonano remont drogi powiatowej Nr 2934 E w miejscowości 

Marianów Rogowski. W zakresie robót ujęto wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez 

wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni do kategorii obciążenia ruchem KR2, 

składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o grubości 4 cm oraz utwardzenie 

poboczy kruszywem łamanym na szerokości 0,75 m.   

 

 

 

 

Foto 1. Droga powiatowa Nr 2934 E w miejscowości Marianów Rogowski                                       

po przebudowie. 
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Foto: Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

 

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Janinów na odcinku  

o długości 990 mb”  

Wartość robót budowlanych – 865.359,34 zł 

Koszty nadzoru inwestorskiego – 8.610,00 zł 

Tablice informacyjne – 1.008,60 zł 

Łączne koszty inwestycji : 874.977,94 zł 

 

Źródła dofinansowania zadania: 

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 612.484,00 zł  

- dotacja celowa z Gminy Brzeziny w kwocie 30.000,00 zł  

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. „ERBEDIM” 

ul. Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski. 
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W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 5100 E  

w miejscowości Janinów na odcinku o długości 990 mb. Przebudowa objęła 

poszerzenie nawierzchni jezdni do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), 

wbudowanie warstwy podbudowy, warstwy wyrównawczej z wyrównaniem spadków 

poprzecznych, warstwy ścieralnej, przebudowa zjazdów indywidualnych w granicach 

pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw 

łamanych oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. 

 

Foto 2. Droga powiatowa Nr 5100 E w trakcie przebudowy - wbudowanie warstwy 

wiążącej. 

 
Foto: Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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Foto 3. Droga powiatowa Nr 5100 E w miejscowości Janinów po przebudowie. 

 

 

Foto: Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
 

3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E w miejscowości Jasienin Duży” 

 Dokumentacja projektowa – 9.409,50 zł  

Wartość robót budowlanych – 1.134.671,10 zł 

 Koszty nadzoru inwestorskiego – 8.610,00 zł 

Tablice informacyjne – 986,46 zł 

Łączne koszty inwestycji : 1.153.677,06 zł 

Źródła dofinansowania zadania:  

 - dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących  

z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2021 roku z przeznaczeniem  

na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w kwocie 387.530,00 zł, 

- dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie  

200.000,00 zł, 

- dotacja celowa z Gminy Jeżów w kwocie 20.000,00 zł. 

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. „ERBEDIM” 

ul. Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski. 

W ramach zadania przebudowana została droga powiatowa Nr 5103 E na odcinku o długości 

998 mb w miejscowości Jasienin Duży. 
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W zakresie robót ujęto poszerzenie istniejącej szerokości nawierzchni jezdni do szerokości  

6 m oraz wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi poprzez wbudowanie nowej konstrukcji 

nawierzchni do kategorii obciążenia ruchem KR2, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 

mechanicznie na szerokości 1 m i grubości 12 cm, przebudowę zjazdów w granicach pasa 

drogowego oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.  

 

Foto 4. Droga powiatowa Nr 5103 E w miejscowości Jasienin Duży po przebudowie. 

 
Foto: Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

 

4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939 E w km 1+310  2+308 w miejscowości Olsza” 

- przekazanie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 2939 E  

w zarząd Gminie Rogów, która w imieniu Powiatu Brzezińskiego zrealizowała 

przedmiotową inwestycję 

 Dokumentacja projektowa – 9.409,50 zł  (koszty poniesione przez Powiat 

Brzeziński) 

Wartość robót budowlanych – 589.476,80 zł  

 Koszty nadzoru inwestorskiego – 7.380,00 zł 

Tablice informacyjne –  1.000,00 zł 

Łączne koszty inwestycji : 607.266,30 zł 

Źródła dofinansowania zadania:  

 - dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących  

z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2021 roku z przeznaczeniem  

na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w kwocie 309.494,64 zł, 

-  dofinansowanie udzielone przez Powiat Brzeziński w kwocie 121.585,40 zł. 

           Wykonawca – WŁODAN Sp. z o.o., Sp. K., Porszewice 31, 95 – 200 Pabianice  
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W ramach zadania przebudowana została droga powiatowa Nr 2939 E na odcinku o długości 

998 m.b. w miejscowości Olsza, gmina Rogów. 

W zakresie robót ujęto wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wbudowanie nowej 

konstrukcji nawierzchni do kategorii obciążenia ruchem KR2 (szerokość nawierzchni jezdni  

5 m). W ramach zadania przebudowano istniejące zjazdy oraz utwardzono pobocza 

kruszywem łamanym mechanicznie na szerokości 0,75 m. 

 

Foto 5. Droga powiatowa Nr 2939 E w miejscowości Olsza po przebudowie. 

 

 

Foto: Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

Podsumowując w 2021 r. wartość robót  drogowych wyniosła 2.953.792,51 zł. 

Ogółem koszty niezbędne do zrealizowania inwestycji (roboty budowlane, nadzór inwestorki, 

tablice informacyjne) wyniosły 3.026.036,57 zł.  

 

Dzięki intensywnie prowadzonym robotom i remontom infrastruktury drogowej 

Powiatu Brzezińskiego nastąpiła znaczna poprawa jakości nawierzchni dróg powiatowych. 

Może o tym świadczyć ilość prowadzonych przez Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzezinach spraw dotycząch 

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

natomiast w roku 2019 – 39 postępowań  o odszkodowania.  Rok 2020 to nadal tendencja 
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spadkowa w ilości zgłaszanych szkód komunikacyjnych, których zarejestrowano                 

32. Niestety pomimo zintensyfikowanym działaniom mającym na celu poprawę powiatowej 

infrastruktury drogowej w roku 2021 nastąpił wzrost ilości zgłoszonych szkód 

komunikacyjnych, których w analizowany, roku było 57.  

W ramach nadzoru nad infrastrukturą drogową wydano w roku 2017 – 19, 2018 – 31, 

2019 – 38, 2020 – 35 decyzji zezwalających na lokalizację/przebudowę zjazdu z dróg 

powiatowych, w 2021 roku 23 decyzje i 1 uzgodnienie. 

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

niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego natomiast 

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

i 1 uzgodnienie, w roku 2020 wydano również 64 decyzje, w roku 2021 wydano 56 decyzji i 1 

uzgodnienie. 

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

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

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

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

2021 – 49 decyzji na kwotę 6.726,76 zł. 

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

umieszczenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

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

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

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

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

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

na rok 2020 4.382,66 zł i na lata nastepne na kwotę 8.401,69 zł. W roku 2021 wydano 40 

decyzji z naliczoną opłatą na rok 2021 w kwocie 3.592,45 zł i na lata następne 12.851,14 zł. 

Ponadto w roku 2017 wpłynęły 92 wnioski o zatwierdzenie projektów organizacji 

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

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

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

projektów. W roku 2021 wpłyneły 64 wnioski, z czego zatwierdzono 60 projektów.  

 

VII. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU 

 

1. EDUKACJA  

 
W Powiecie Brzezińskim zadania oświatowe realizowane są poprzez szkoły  

ponadpodstawowe, szkołę specjalną oraz poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

Powiat Brzeziński jest organem prowadzącym dla: 

• Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach; 

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach; 

• Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach; 

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. 
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Tabela 6.  Struktura szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Brzeziński  

 

Lp. 

 

Szkoła/Placówka 

Liczba oddziałów Liczba uczniów 

2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 

 

1. 

Liceum Ogólnokształcące 

im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

121 

 

 

 

106 

 

 

2. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Brzezinach: 

 

 

14 

     

 

15 

      

 

311 

 

 

337 

 

  

Liceum Ogólnokształcące 

 

3 

 

 

4 

 

71 

 

94 

Technikum w zawodzie: 

 

technik ekonomista 

       11 11 240 243 

   

30 

 

31 

technik logistyk          121    114 

technik leśnik          9 7 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

 

 

 80 78 

technik reklamy   0 13 

 

3. 

 Powiatowy Zespół Szkół i Placówek 

Oświatowych w Brzezinach 

11 14 49 59 

Szkoła Podstawowa Specjalna 5 6 25 26 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy 

2 3 9 11 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

 

  24 27 

Zespół rewalidacyjno - wychowawczy 1 1 2 4 

Oddział Przedszkolny 3 4 13 18 

 

4. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Brzezinach 

Obejmuje opieką psychologiczno-

pedagogiczną dzieci z terenu działania 

placówki   około 5 tys. 

Źródło: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brzeziński: 

 w roku szkolnym 2020/2021 – 95  

w roku szkolnym 2021/2022 – 90 

Liczba etatów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brzeziński: 

w roku szkolnym 2020/2021 – 75,33 

w roku szkolnym 2021/2022 – 74,24 



     RAPORT O STANIE POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

25 

 

 

Tabela nr  7 zawiera wysokość wydatków poniesionych na zadania oświatowe w latach: 

2020-2021 z podziałem na poszczególne jednostki. 

 

Tabela 7. Finansowanie zadań oświatowych w latach: 2020-2021 w szkołach                                   

i placówkach prowadzonych i  dotowanych  przez Powiat Brzeziński 

PLACÓWKA ROK 2020 ROK 2021 

L O im. J. Iwaszkiewicza 

w Brzezinach 

1 368 148,48 zł 1 385 745,35 zł 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Brzezinach 

3 257 009,41 zł 4 011 845,20  zł 

Zespół Szkół Specjalnych 

w Brzezinach / Powiatowy Zespół 

Szkół i Placówek Oświatowych                 

w Brzezinach 

2 463 367,86 zł 2 828 319,49 zł 

Poradnia  Psychologiczno – 

Pedagogiczna 

w Brzezinach 

737 461,84 zł 792 331,23 zł 

szkoły niepubliczne 231 041,82 zł 126 698,93 zł 

RAZEM 8 057 029,42 zł 9 144 940,20 zł 
Źródło: opracowanie własne  na podstawie danych uzyskanych z Wydziału ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

Z zamieszczonej powyżej tabeli wynika, iż  wydatki poniesione na oświatę w Powiecie 

Brzezińskim w 2021 roku wyniosły 9 144 940,20 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem 2020               

o kwotę 1 087 910,78 zł (wzrost o 11,90%).  

Na pokrycie poniesionych wydatków w roku 2021 w kwocie 9 144 940,20 zł  składają się 

następujące źródła finansowania:  

- subwencja oświatowa dla Powiatu Brzezińskiego w kwocie: 6 212 560,00 zł, 

- dotacje celowe pozyskane przez Powiat Brzeziński w kwocie: 524 966,77 zł,  

- budżet Powiatu Brzezińskiego w kwocie  2 407 413,43 zł. 

Poniżej zamieszczono wykaz dotacji celowych na łączną kwotę 524 966,77 zł pozyskanych 

przez Powiat Brzeziński na zadania oświatowe: 

- Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki,  materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe  dla  Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych  

w Brzezinach – 7 412,14 zł;  

- Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Ośrodek Koordynacyjno – 

Rehabilitacyjno - Opiekuńczy działający przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Powiatowym 

Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach – 18 141,51 zł; 

- „Program Edukacji Ekologicznej” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych w Brzezinach – 7 319,37 zł; 

- Program „Aktywna Tablica”: realizowany w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych w Brzezinach – 43 750,00 zł; 

- Program „Poznaj Polskę” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych w Brzezinach – 3 955,34 zł;  
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- Program „Poznaj Polskę” realizowany w Liceum Ogólnokształcącym  

im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach – 5 745,00 zł;  

- Program „Erasmus” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Brzezinach – 447 393,41 zł. 

Z budżetu Powiatu Brzezińskiego w roku 2021 na dotacje dla szkół niepublicznych 

z uprawnieniami szkół publicznych przekazano środki finansowe w wysokości 126 698,93 zł. 

Poniższa tabela prezentuje strukturę szkół niepublicznych. 

Tabela 8. Struktura szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Brzezińskiego 

 

Lp. 

 

Organ 

prowadzący 

 

Typ szkoły 

Liczba słuchaczy 

Rok szkolny 

Wysokość 

dotacji 

w 2021r 

 
 

2020/21 

 

2021/22 

 

1. 

EDUKATOR  

w Brzezinach  

 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

 

40 

 

0 

 

28 698,17 zł 

 

2. 

 

EDUKATOR 

w Brzezinach 

 

Policealna Szkoła 

Zawodowa 

kształcąca  

w zawodach 

technik: 

 - BHP 

 i administracji  

-zaw. medyczne 

 

 

 

 

 

14 

 

10 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

98 000,76 zł 

Ogółem 

 

126 698,93 zł 

Źródło: Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzezinach  

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Brzezinach oraz Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych „Edukator” w Brzezinach, nie prowadzi zajęć od dnia 1 września 2021 r. tym 

samym nie przedstawia comiesięcznych informacji o liczbie uczniów. Wobec powyższego 

nastąpiło faktyczne zaprzestanie procesu kształcenia. W przypadku gdy szkoła lub placówka 

zaprzestała działalności przez okres przekraczający 3 miesięcy, organ ewidencyjny 

zobligowany jest w drodze decyzji  do wykreślenia z ewidencji co jest równoznaczne                        

z likwidacją szkoły. Wykreślenie z ewidencji szkół niepublicznych nastąpiło w drodze decyzji 

Starosty Brzezińskiego z dniem 22 grudnia 2021 roku i jest równoznaczne z likwidacją 

szkoły. 

 

1.1. Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach 

Liceum Ogólnokształcące im J. Iwaszkiewicza w Brzezinach to szkoła z ponad                         

stuletnią tradycją, nowoczesna, innowacyjna, utrzymująca wysoki poziom nauczania. 

W roku szkolnym 2020/21  zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 92% i jest wyższa 

od zdawalności ogólnej w województwie i kraju o 9 punktów procentowych.                                                                              

Zdawalność egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów zdawanych na poziomie 

podstawowym:                                                         
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 - z języka polskiego wynosi 100% i jest wyższa od zdawalności w województwie                                    

o 7 punktów procentowych  i o 5 punktów procentowych od zdawalności w kraju,                                                                                                                                      

- z języka angielskiego wynosi 97%  i jest wyższa od zdawalności w województwie i kraju                  

o 3 punkty procentowe, 

- z języka niemieckiego wynosi 100% wyższa od zdawalności w województwie o 18 

punktów procentowych i o 13 punktów procentowych od zdawalności w kraju,                                                                                                              

- z matematyki wynosi 94% i jest wyższa od zdawalności w województwie o 9 punktów 

procentowych i o 10 punktów procentowych od zdawalności w kraju.   

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi : Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, 

Uniwersytetem Medycznym, dzięki tym kontaktom  uczniowie mogą rozwijać swoje 

zainteresowania uczestnicząc w wykładach i zajęciach warsztatowych. 

W roku szkolnym 2020/21 w ramach współpracy z Politechniką Łódzką uczniowie szkoły 

wzięli udział : 

- w warsztatach on-line prowadzonych przez wykładowców Centrum Nauczania Matematyki 

i Fizyki Politechniki Łódzkiej, 

- w zajęciach on-line  prowadzonych przez pracownika Wydziału Biotechnologii i Nauk                      

o Żywności Politechniki Łódzkiej, 

 -w projekcie „Informatyka bez granic”  realizowanym przez Politechnikę Łódzką, 

- w semestralnym, certyfikowanym kursie nauki kreatywnego programowania, robotyki                   

i mechatroniki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na Politechnice 

Łódzkiej, 

- w projekcie „Informatyka Przyszłości”.    

W naszej szkole zorganizowany był kurs programowania w języku Python, który był 

prowadzony przez wykładowcę Politechniki Łódzkiej. 

W ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim uczniowie uczestniczyli w trzech zajęciach 

online  Akademii Ciekawej Chemii. 

Foto 6. Akademia Ciekawej Chemii  

 
Foto: Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach 
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Dla uczniów liceum odbyły się zajęcia w formie wykładu online „Antybiotykoterapia pod 

lupą” przedstawionego przez przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Uczniowie realizujący rozszerzenie z geografii  wzięli udział w warsztatach on-line                          

z geomonitoringu przeprowadzonych przez pracownika Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału 

Nauk Geograficznych nt.  zagospodarowania terenów w okolicach dużych miast na 

przykładzie Nowosolnej, urbanizacja oraz usługi podstawowe i wyspecjalizowane                             

w okolicach Brzezin. 

Uczniowie  realizujący  rozszerzenie z geografii wzięli udział w  VI Obchodach Światowego 

Dnia Meteorologii  zorganizowanych  przez Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu na 

Uniwersytecie Łódzkim. 

 Liceum współpracuje również z 25 Batalionem Logistycznym Ziemi Tomaszowskiej 

w Tomaszowie Mazowieckim, Wojskową Komendą Uzupełnień w Łodzi, Komendą 

Powiatową Państwowej  Straży Pożarnej w Brzezinach. 

W szkole realizowane są trzy innowacje pedagogiczne: 

-Edukacja obronna w ramach której uczniowie oddziału mundurowego realizują dodatkowe 

zajęcia edukacji wojskowej i wychowania fizycznego. 

W roku 2021 uczniowie oddziału mundurowego wzięli udział w projekcie „Strzelectwo 

sportowe”, którego celem było pogłębianie wiedzy i umiejętności dotyczących strzelectwa 

oraz rozwijanie uzdolnień sprawności specjalnej dotyczącej strzelectwa. Zorganizowano 

cztery wyjazdy na strzelnicę, dzięki tym działaniom absolwenci tego oddziału są doskonale 

przygotowani do studiów na uczelniach wojskowych. 

Foto 7. Wizyta na strzelnicy 

 

Foto: Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach 

 

-Mechatronika,  której celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów, rozwój 

myślenia komutacyjnego czyli rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin przy 

świadomym wykorzystaniu metod i narzędzi informatycznych.  Uczniowie uczęszczający na 
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te zajęcia byli objęci opieką merytoryczną Politechniki Łódzkiej Wydziału Elektrotechniki, 

Informatyki i Automatyki.                                                       

Uczestniczyli w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz w Międzynarodowym  

Tygodniu Kodowania „CodeWeek”.   

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu przygotowali materiały edukacyjne dla wszystkich 

kolegów ze szkoły. 

-Ratownictwo medyczne, której celem jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej               

z zakresu pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej. W ramach tej innowacji organizowane 

były spotkania ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli: 

- w projekcie „Informatyka bez granic”, realizowanym przez Politechnikę Łódzką. 

 Celem projektu była organizacja kursów semestralnych, które przyczynią się do rozwijania 

wiedzy i umiejętności informatycznych, rozwijania pasji i talentów z dziedzin pokrewnych: 

matematyki, robotyki  

- w projekcie  CODEweek 2020, pt. „Zaprogramowany Iwaszkiewicz”. Podczas warsztatów 

uczniowie uczyli się programowania w języku Python.  

- w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego uczniowie rozwijali umiejętności 

informatyczne podczas zajęć z algorytmiki i programowania. 

W ramach rządowego projektu „Poznaj Polskę”  uczniowie zwiedzali Muzeum Powstania 

Warszawskiego oraz Centrum Nauki „Kopernik”. 

W ramach koła informatyczno - dziennikarskiego co tydzień przygotowywana była szkolna 

gazetka elektroniczna prezentowana  na platformie Mc Teams w zakładce „Społeczność” oraz 

wydawana gazetka „Brelok” 

Uczniowie brali udział również w projektach  profilaktycznych:                                                                         

- Wybierz życie- pierwszy krok 

- Zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczania AIDS 

- ARS - jak dbać o miłość 

- Znamię znam je – profilaktyka czerniaka   

- Podstępne WZW - profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby  

Uczniowie licznie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w akcjach charytatywnych: 

- w akcji „Razem na święta”                                                                                                         

- w zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska w Głownie                                                                              

- w segregacji śmieci, 

- w zbiórce makulatury, 

- w zbiórce elektrośmieci 

W roku szkolnym 2020/2021 ze względu na pandemię wiele konkursów zostało odwołanych 

lub przerwanych mimo to młodzież liceum brała udział w wielu konkursach online: 

- w Ogólnopolskim konkursie Public Speaking Contest 2021- uczennica szkoły 

zakwalifikowała się do finału,                                                                                                                                                             

- w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Geografii, 

- w Ogólnopolskim Internetowym Teście Wiedzy Geograficznej zorganizowanym przez 

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

- w Powiatowym Konkursie „11 LISTOPADA- ŚWIĘTO ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ  -  I miejsce zajęła uczennica klasy II ab,   

- w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”,  



     RAPORT O STANIE POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

30 

 

- w Szkolnym Konkursie Ekologicznym „Eko- przedmiot”,  

- w Szkolnym Konkursie „Bioróżnorodność wokół nas”,  

- w Szkolnym Konkursie „Poznaj swoje DNA”,  

- w Szkolnym Konkursie Fotograficznym „Z książką Ci do twarzy”, 

- w Szkolnym Turnieju Szachów - turniej odbył się online we wszystkich klasach, 

- w konkursie online „Dlaczego warto uczyć się języków obcych”,                                                                                                                                                                                                             

- w ramach akcji „Szkoła Pamięta” ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej,  

zachęcającej do podejmowania różnych działań mających na celu upamiętnienie ważnych 

postaci i wydarzeń związanych z odrodzeniem niepodległej  Polski,  przeprowadzono szkolny 

konkurs na  prezentację oraz pracę  plastyczną,  poświęconą tej tematyce,  młodzież wykonała 

31 prac.  

W roku szkolnym 2020/21 prowadzone były dla maturzystów zajęcia dodatkowe 

przygotowujące do matury z matematyki , biologii, geografii, chemii 

W szkole prowadzona była pomoc psychologiczno-pedagogiczna, uczniowie objęci taką 

pomocą korzystali z zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

zajęć wyrównawczych. 

W sytuacjach stresowych uczniowie korzystali z pomocy psychologa szkolnego oraz                             

z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach. 

Od 1 września do 22 grudnia 2021r.w szkole prowadzone były zajęcia wspomagające mające 

na celu nadrobienie treści programowych z języka polskiego oraz matematyki. 

W ramach wychowania patriotycznego uczniowie poznawali historię regionu, zwiedzali 

zabytki renesansu w Brzezinach, Muzeum Regionalne, pofabryczne zakłady włókiennicze 

Izraela Poznańskiego w Łodzi. 

W ramach akcji promującej szkołę dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie prowadzili 

następujące działania: 

- przygotowano ofertę edukacyjną na rok 2021/2022, 

- przygotowano plakaty i ulotki oraz film promujący szkołę,  

- systematycznie prowadzono profil na facebooku oraz stronę internetową,  

- zbierano oraz publikowano pozytywne opinie absolwentów, 

- przez aplikację Teams zorganizowano spotkania z uczniami klas ósmych wszystkich szkół 

podstawowych w Powiecie Brzezińskim, 

- publikowano artykuły promujące szkołę w lokalnej prasie, 

    - w ramach projektu „Z plecakiem przez świat” dla licealistów i uczniów szkół podstawowych 

     zorganizowano online prelekcje na temat: „Oman – życie w krainie pustyni” prowadzoną 

     przez nauczyciela geografii   

Niestety ze względu na pandemię i zawieszenie zajęć w szkołach nie odbyły się zaplanowane     

spotkania, konkursy i uroczystości przewidziane dla uczniów szkół podstawowych (m.in. Dni 

otwarte, Festiwal talentów, konkursy geograficzne, konkurs wiedzy o samorządzie 

terytorialnym, Zawody Pierwszej Pomocy). 

Szkoła może poszczycić się bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Większość 

nauczycieli to czynni egzaminatorzy egzaminu maturalnego. W 2021 trzech nauczycieli 

podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, zdając egzamin kwalifikacyjny.  

W LO im. J. Iwaszkiewicza od ubiegłego roku szkolnego funkcjonuje bardzo dobrze 

wyposażona pracownia ekologiczna, która powstała w ramach projektu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska, pracownia informatyczna wyposażona w sprzęt 

teleinformatyczny. Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Powiat Brzeziński,                         

w szkole powstała profesjonalna siłownia, wykorzystywana podczas zajęć wychowania 

fizycznego.  
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Foto 8. Wyposażenie siłowni wewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława 

Iwaszkiewicza w Brzezinach                             

    
 
Źródło: Wydział OK Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

 

Obecny i kolejny rok szkolny są dla Liceum czasem zmian związanych z kilkoma poważnymi 

inwestycjami infrastrukturalnymi. Obecnie trwają prace przy montowaniu windy na potrzeby 

szkoły. Następnie przeprowadzona zostanie termomodernizacja całego budynku. Najbardziej 

oczekiwaną przez społeczność szkoły inwestycją jest zadaszenie boiska szkolnego. 
 

1.2. W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach wchodzi Liceum 

Ogólnokształcące oraz Technikum im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski. 

Tabela 9. Wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/21 

Klasa  Liczba  

uczniów 

Liczba 

absolwentów      

którzy 

przystąpili 

do egzaminu 

Odsetek 

sukcesów 

w 

szkole  

Odsetek 

sukcesów              

w  

województwie 

łódzkim 

Odsetek 

sukcesów 

w kraju 

IV TL  22    14  

66,6 % 

62,4%                    57,7%       

IV TŻ/E 17    13 

Łącznie w 

technikum 

 39    27 66,6 %  62,4%    57,7% 

Źródło: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach  

Wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 były nieznacznie lepsze od 

średnich wyników uzyskanych przez uczniów technikum w województwie i kraju. Uczniowie 

technikum większą wagę przykładają do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje 

Zawodowe, którego wyniki są zdecydowanie wyższe.  
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Tabela 10. Wyniki Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie  

w roku szkolnym 2020/21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach  

Wyniki EPKZ są dobre i bardzo dobre, utrzymują się na dość wysokim poziomie, na uwagę 

zasługuje bardzo dobry wynik uczniów kl. III TLG, którzy jako pierwsi zdawali egzamin                 

w formule 2019. 15 uczniów zaliczyło część praktyczną na 100%, co przy wspomnianym 

progu zaliczenia (75%) jest dużym osiągnięciem. 

Ważnymi osiągnięcia uczniów ZSP w Brzezinach było: 

• przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla czterech uczniów szkoły 

•  uczniowie technikum zakwalifikowali się do programu „Zawodowcy w łódzkiem – 

Stypendia dla najzdolniejszych”, warunkiem udziału w programie była wysoka średnia                       

z przedmiotów zawodowych – od 4,5. Uczniowie otrzymali 3000 zł , które mogli przeznaczyć 

na kursy specjalistyczne, sprzęt oraz materiały dydaktyczne.  

Szkoła realizuje Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa oraz 

„Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych” 

Pozostałe działania przeprowadzone przez nauczycieli: 

• przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne: Nauka praktycznej jazdy na wózku widłowym        

(przygotowanie do praktyk zawodowych); 

Zawód Kwalifikacja  Zdawalność        

w ZSP 

Zdawalność  

w łódzkiem 

Technik logistyk 

(podstawa 

programowa 

2017) 

AU.22 100%                  

Technik logistyk 

(podstawa 

programowa 

2019) 

SPL.01 87% 86,6 % 

Technik logistyk     

(podstawa 

programowa 

2017) 

AU.32 90,0% 76,0 % 

Technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych 

(podstawa 

programowa 

2017) 

 

TG.16 83,3 % 82,0% 

Technik 

ekonomista                  

( podstawa 2017) 

AU. 36 71% 67,4% 

Technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych 

( podstawa 2017) 

TG.07 63,6% 80,2% 
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• przygotowanie szkolnego etapu Olimpiady Logistyczno – Spedycyjnej organizowanej 

przez Uniwersytet Gdański; 

• „Konkurs fotograficzny z fizyki” na zdjęcie nieba ,podczas jesiennego i wiosennego 

przesilenia; 

• organizacja i udział uczniów w konkursie ekologicznym w związku z Dniem Ziemi, 

• „Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wzmacnianie poczucia 

tożsamości narodowej oraz więzi ze społecznością lokalną” realizowano poprzez: 

prowadzenie na zajęciach z wychowawcą pogadanek z młodzieżą, dotyczących 

działalności Komisji Edukacji Narodowej i ustanowienia Dnia Edukacji Narodowej; 

• udział delegacji szkolnej w  Obchodach Dnia Niepodległości; 

•  udział młodzieży szkolnej w konkursie historycznym „Bitwa Warszawska – 1920 

roku” w związku z obchodami 100.rocznicy tej bitwy (udział 28 uczniów); 

•  pogadanki na zajęciach z wychowawcą, którą prowadzili wychowawcy 

poszczególnych klas na temat 102. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości; oraz na temat znaczenia takich słów  jak: Ojczyzna, Patriotyzm, 

Honor, Polak, Uczciwość, Człowieczeństwo; 

• prowadzenie przez wychowawców klas na zajęciach z wychowawcą pogadanek                     

z młodzieżą szkolną na temat tradycji Bożego Narodzenia; 

• pogadanki wychowawców z młodzieżą szkolną na temat „Wolontariat – dlaczego 

warto pomagać innym”; 

• przekazanie społeczności uczniowskiej drogą elektroniczną informacji na temat           

I Festiwalu Kultury Narodowej pod hasłem: „Pamięć i tożsamość”; 

• prowadzenie przez wychowawców klas pogadanek z młodzieżą na temat „1 Marca 

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych”; 

• przekazano społeczności uczniowskiej materiały edukacyjne drogą elektroniczną na 

temat Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych”; 

• prowadzenie przez wychowawców klas na zajęciach z wychowawcą pogadanek                      

z młodzieżą szkolną na temat tradycji Wielkanocnych; 

• prowadzono pogadanki z młodzieżą na zajęciach z wychowawcą, dotyczące Dnia 

Flagi, Święta Konstytucji 3 Maja; 

Rozwój osobowości ucznia realizowano w następujący sposób: 

•  na zajęciach z wychowawcą przygotowywano uczniów do: prawidłowego 

rozpoznawania własnych emocji i uczuć oraz do ich wyrażania; aktywnego słuchania 

jako warunku porozumienia; podkreślano znaczenie świadomości własnej wartości, 

dojrzałości, empatii, moralności, tolerancji, miłości, przyjaźni, lojalności, 

odpowiedzialności, wolontariatu, pasji; 

•  prowadzono działania na rzecz integracji środowiska klasowego; 

• podczas pracy z uczniem uwzględniano jego specyficzne potrzeby edukacyjne; 

• podkreślano wartości takie jak prawda, dobro, piękno, szacunek dla drugiego 

człowieka, którymi powinien na co dzień kierować się uczeń; 

• zachęcano młodzież szkolną do sięgania po książkę w sieci, podając wykaz stron 

umożliwiających darmowy dostęp do literatury; 

• propagowano wśród uczniów konkursy, zawody i olimpiady co przełożyło się na: 

udział dziewcząt i chłopców w zawodach rangi powiatowej w indywidualnych 

biegach przełajowych o mistrzostwo powiatu w Parku Miejskim w Brzezinach; 

udział dziewcząt i chłopców w mistrzostwach szkoły w piłce siatkowej chłopców                   

i dziewcząt; 
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udział uczniów w Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej (organizowanej przez 

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego) w etapie szkolnym oraz etapie 

okręgowym. 

„Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole” realizowano 

następująco: 

•  na zajęciach z wychowawcą w oparciu o Statut Szkoły zapoznano młodzież z prawami 

i obowiązkami ucznia ; 

•  podkreślano rolę i znaczenie odpowiedzialności moralnej i społecznej; 

•  na zajęciach lekcyjnych zapoznano uczniów z prawami człowieka; 

• zachęcano młodzież szkolną do działalności w ramach wolontariatu; 

• kształtowano wśród uczniów prawidłową postawę asertywną; 

• przygotowywano do odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym; 

• zwracano uwagę na rolę autorytetów w życiu człowieka; 

„Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie prawidłowych relacji 

między wszystkimi członkami społeczności szkolnej” realizowano poprzez: 

•  zorganizowanie klasowego „Dnia Chłopaka”; 

• poruszanie kwestii dotyczących empatii a także tolerancji na płaszczyźnie  religijnej, 

kulturowej i narodowej na zajęciach z wychowawcą; 

• przeprowadzono wiele pogadanek z młodzieżą szkolną jak odnajdują się w szkolnej 

rzeczywistości po powrocie do szkoły ze zdalnego nauczania, które obowiązywało w 

ramach obostrzeń z powodu pandemii koronawirusa COVID-19; 

• organizowanie wspólnych wyjść integracyjnych w klasach przez wychowawców po 

powrocie wychowanków do szkoły w ramach pogłębienia integracji; 

• organizowanie wycieczek w celu integracji zespołów klasowych po powrocie do 

szkoły ze zdalnego nauczania (wycieczka do Nieborowa); 

• wychowawcy klas przeprowadzili ankietę wśród uczniów po powrocie ze zdalnego 

nauczania, aby ustalić jak wygląda sytuacja wychowanków i w zależności od sytuacji  

udzielić im pomocy. 

„Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                          

i opiekuńczych” była realizowana w następujący sposób: 

•  rodzice i opiekunowie prawni na bieżąco byli informowani o postępach edukacyjnych 

oraz o frekwencji swoich dzieci i podopiecznych; 

• prowadzono indywidualne rozmowy z uczniem jak i rodzicem w zależności od 

potrzeb; 

• rodziców , którzy mieli problemy w osiągnięciu prawidłowych relacji z dzieckiem, 

informowano o możliwości uzyskania pomocy ze strony Poradni Pedagogiczno-

Psychologicznej w Brzezinach , Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach; 

• rodzice i opiekunowie prawni mogli korzystać ze swoimi dziećmi z pomocy szkolnego 

psychologa; 

„Preorientację zawodową” realizowano poprzez: 

• zapoznanie uczniów z BHP przez nauczycieli przedmiotów; 

• pogadanki z młodzieżą na zajęciach z wychowawcą na temat: roli wykształcenia w 

planowanym rozwoju osobistym; planowania ścieżki zawodowej; pasji a sukcesu 

zawodowego; reklamy samego siebie (CV, list motywacyjny, autoprezentacja); potrzeb 

rynku pracy: 

• spotkanie on-line z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach; 

• spotkania on-line z przedstawicielami uczelni wyższych; 
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• udział on-line w Salonie Maturzysty przez uczniów klas maturalnych. 

„Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia” realizowano poprzez: 

• pogadanki z młodzieżą szkolną podczas zajęć z wychowawcą na temat:  

*właściwego postępowania w czasie pandemii koronawirusa;  

*zdrowego stylu życia; 

*racjonalnego odżywiania się;  

*odpowiedzialnego posługiwania się technologią informacyjną;  

*fake newsów i hejtu; 

*bezpiecznego internetu; 

* radzenia sobie w sytuacjach stresowych; 

* postaw proekologicznych; 

• udział młodzieży szkolnej w zawodach sportowych na szczeblu szkolnym                         

i powiatowym. 

„Profilaktykę zagrożeń” realizowano poprzez: 

• pogadanki z młodzieżą szkolną na zajęciach z wychowawcą na temat: 

* zagrożeń wynikających z palenia tytoniu; 

* skutków picia alkoholu; 

* skutków zażywania narkotyków i dopalaczy; 

* następstw lekomanii; 

* zagrożeń płynących ze strony AIDS dla ludzkości; 

*zagrożenia ze strony sekt dla młodych ludzi; 

• systematyczną kontrolę absencji uczniów; 

• udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Działalność na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym 

W związku z uzyskaniem zgody na uruchomienie  naboru do klasy : technik reklamy – 

zamówiono nowe plakaty reklamujące szkołę i przedstawiające jej nową ofertę edukacyjną. 

Plakaty zostały dostarczone do szkół podstawowych w mieście i powiecie oraz innych 

miejscowościach (Koluszki, Lipiny, Gałkówek) Dzięki zaangażowaniu Starostwa 

Powiatowego - zrealizowano film promocyjny, który udostępniono na portalach 

społecznościowych i lokalnych portalach informacyjnych. Na bieżąco aktualizowana jest 

strona internetowa szkoły oraz dokonywane są wpisy na portalu społecznościowym 

Facebook. 

W ZSP znajduje się 25 pomieszczeń, w których odbywają się lekcje (w tym : 4 

pracownie komputerowe, 8 pracowni przedmiotowych), pracownia przedmiotów 

logistycznych, pracownia żywienia, tzw. „mała” pracownia żywienia (przy świetlicy), 

pracownia obsługi konsumenta, biblioteka, w której uczniowie mają możliwość skorzystania 

ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, sala sportowa, siłownia, świetlica), 

pracownia multimedialna do nauki języków obcych. Część pracowni wyposażone są                       

w telewizor, odtwarzacz DVD (6 klas i świetlica), tablice interaktywne (4 stacjonarne + 2 

przenośne), 12 szt. rzutników multimedialnych i inne pomoce dydaktyczne: laptopy, kino 

domowe, aparaty fotograficzne i kamery. W większości pracowni zainstalowano rzutniki                  

i ekrany. W związku z realizacją projektów szkoła dysponuje m.in. profesjonalnym 

ekspresem do kawy, piecem konwekcyjnym, stołem barmańskim z wyposażeniem i inny 

sprzęt (laptopy, tablica interaktywna), wózek widłowy. W związku z pandemią                           

i koniecznością nauczania zdalnego szkoła dzięki Organowi Prowadzącemu zyskała 10 

laptopów z przeznaczeniem udostępnienia ich uczniom i nauczycielom. W związku z nową 

formułą egzaminu zawodowego – poszerzono pamięć komputerów w sali komputerowej, 
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dostosowując urządzenia do wymagań egzaminacyjnych. Sukcesywnie wymieniane jest 

wyposażenie szkoły m.in. ławki szkolne i krzesła. 

Przeprowadzone prace remontowe i modernizacyjne w roku szkolnym 2020/2021.  

W roku 2020/2021 Organ Prowadzący dokonał kompleksowego remontu sali gimnastycznej – 

wymieniono podłogę, zamontowano osłony na ścianach sali, pomalowano całe 

pomieszczenie.  

Foto 9. Sala gimnastyczna w ZSP  w Brzezinach po modernizacji     

 
Źródło: Wydział OK Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

W roku 2021 rozpoczęto działania związane z realizacją projektu p.n. „Przebudowa 

infrastruktury sportowej oraz modernizacja pracowni szkolnych wraz z zakupem wyposażenia 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach”.  Zadanie zostanie dofinansowane w 

ramach naboru RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII 

Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 

Edukacja ogólna.   

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji ogólnej na terenie 

Powiatu Brzezińskiego oraz wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy i nauczania 

eksperymentalnego, dofinansowanie projektu z UE wynosi 1 081 702,08 zł. Do 31 grudnia 

2021 roku wykonano częściowo roboty budowlane związane z modernizacją dwóch boisk.                   

W ramach zadania planowane jest do wykonania: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 35 m x 

50 m z trawy syntetycznej z montażem bramek i piłko chwytów, boisko do koszykówki                         

o wymiarach 15 m x 28 m z nawierzchni poliuretanowa z montażem koszy do koszykówki, 

bieżnia ze skocznią, ogrodzenie panelowe, odwodnienie całego terenu.     

Foto 10. Prace budowlane przy boiskach ZSP.   

 
Źródło: Wydział OK. Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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Wartość wykonanych i odebranych robót budowlanych przy boiskach  w roku 2021 wyniosła 

1 120 661,50 zł (z czego dofinansowanie w 2021 r. - 824 626,18 zł). Projekt realizowany 

będzie w latach 2021-2022, w ramach projektu przeprowadzony zostanie remont czterech sal 

lekcyjnych: interaktywnej, chemicznej, fizycznej i biologicznej ponadto zostanie zakupione 

wyposażenie sal.   

Foto 11. Pomoce naukowe do pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej 

  
Źródło: Wydział OK. Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

Do szkoły dotarły już pomoce naukowe do pracowni biologicznej, fizycznej                                  

i chemicznej. Wkrótce zostaną przeniesione do zmodernizowanych sal lekcyjnych. 

Z budżetu szkolnego wykonano prace konserwacyjne i drobne prace remontowe m.in. 

pomalowano szatnię szkolną oraz wyposażono ją w nowe lustra. 

Do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach zakupiono również schodołaz 

gąsiennicowy i rampę przenośną umożliwiającą przejazd wózków inwalidzkich  po schodach 

o niewielkiej wysokości. 

Foto 12. Schodołaz gąsiennicowy i rampa przenośna 

 
Źródło: Wydział OK. Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
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Tabela 11. Wyniki i ocena rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, w porównaniu z rokiem 

szkolnym 2020/2021 z podziałem na kierunki kształcenia 
Wyszczególnienie Liceum 

ogólnokształcące 

Technik 

logistyk 

Technik 

leśnik 

Technik 

ekonomista 

Technik 

reklamy 

Technik 

żywienia 

Razem  

Rok szkolny 

2020/2021 

19 29 9 13 0 18 88 

Rok szkolny 

2021/2022 

25 19 0 8 13 17 82 

Dynamika 

zmian w % 

+31,5% -34,4% --- -38,4% --- -5,5% -6,8% 

Źródło: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach 

Z powyższej tabeli wynika, że poza rekrutacją do liceum ogólnokształcącego (wzrost o 

31,5%) pozostałe profile cechuje spadek liczby przyjętych do pierwszych klas w relacji do 

roku poprzedniego. Największe zmniejszenie liczby zrekrutowanych odnotowano w 

przypadku technika logistyka oraz technika ekonomisty (spadek ponad 30%). Zadowalającym 

jest uruchomienie klasy z technik reklamy. W przypadku technika żywienia i usług 

gastronomicznych rekrutacja praktycznie pozostała na niezmienionym poziomie.  W planach 

w kolejnym roku szkolnym jest uruchomienie profili paramedycznych oraz budowlanych 

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi 

m.in.: Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”,  Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzezinach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                

w Brzezinach, Komendą Powiatową Policji w Brzezinach, Komendą Powiatową Straży 

Pożarnej w Brzezinach, Muzeum Regionalnym w Brzezinach, Biblioteką Pedagogiczną                  

w Brzezinach, Biblioteką Miejską w Brzezinach, Warsztatami Terapii Zajęciowej Osób 

Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem „Inni”, Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek 

Oświatowych w Brzezinach, Domem Pomocy Społecznej w Brzezinach, Uniwersytetem 

Łódzkim – Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym, Społeczną Akademią Nauk w Łodzi. 

Aktywnie współdziała ze szkołami wyższymi w organizowaniu na terenie szkoły studenckich 

praktyk pedagogicznych.  

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

technikum odbywają staże zagraniczne. Projekt „Nowe kompetencje – kluczem do Europy” 

już po raz kolejny uzyskał akceptację i dofinansowanie. Uczniowie odbyli staże zagraniczne 

w Grecji. Wyjazd pozwolił uczniom odbyć praktyki zawodowe oraz zapewnił turystyczne 

atrakcje takie jak poznanie kultury, języka i pozwolił na integrację z uczniami oraz 

pedagogami. Hotel w którym zamieszkiwali uczniowie znajdował się w małym turystycznym 

miasteczku Platamonas. Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 

pracowali jako pomoce kelnerskie przy obsłudze gości hotelowych oraz w kuchni przy 

przygotowywaniu posiłków dla wszystkich. Uczniowie Technikum Logistycznego 

sporządzali dokumenty magazynowe i transportowe, ponadto zdobywali umiejętności m.in. 

przy formatowaniu paletowych jednostek paletowych. Nowe doświadczenia i umiejętności 

zdobywali również uczniowie Technikum Ekonomicznego. W czasie wyjazdu młodzież była 

pochłonięta nie tylko pracą i zdobywaniem nowych umiejętności, zwiedzili wiele 

atrakcyjnych turystycznie miejsc: Saloniki i największe greckie atrakcje – Meteory, masywy 

skalne w środkowej Grecji z wiszącymi na szczytach klasztorami. Oczywiście w programie 

podróży młodzieży znalazł się rejs na wyspę Skiatos (ze złotym piskiem na plaży i czarnymi 

łabędziami) oraz wizyta w miasteczku, które jest częstym celem wakacyjnych wyjazdów 

polskich turystów – Paralii.  
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Foto 13. Greckie widoki. 

 

Źródło: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach 

Takie działanie szkoły powoduje, że placówka ta zyskuje na atrakcyjności dla młodzieży, 

która zamierza podjąć naukę w szkołach ponadpodstawowych, których organem 

prowadzącym jest Powiat Brzeziński.    

1.3. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach  

 

Rok 2021 był rokiem ciągłego i efektywnego rozwoju Powiatowego Zespołu Szkół                              

i Placówek Oświatowych w Brzezinach, utworzone zostało stanowisko wicedyrektora. 

Placówka powiększyła się o jeden oddział edukacyjno – terapeutyczny na poziomie 

ponadpodstawowym oraz jeden oddział przedszkolny. Doposażono oddziały przedszkolne w 

nowe pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych: terapii SI, logopedii oraz zajęć 

rewalidacyjnych. Zakupiono nowe oprogramowanie komputerowe „Mówik” wraz z tabletem 

do komunikacji alternatywnej opartej na symbolach obrazkowych. Większość dzieci                         

w przedszkolu ma problemy z mową lub nie mówi w związku z powyższym priorytetem jest 

wdrażanie komunikacji opartej na symbolach obrazkowych oraz piktogramach.  

W roku 2021 udało się pozyskać nowe pomieszczenie w postaci sali rekreacyjno - 

sportowej dla przedszkola oraz klas I-III Szkoły Podstawowej, która została zmodernizowana 

i doposażona w ramach dotacji „Łódzkie na plus” przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Łódzkiego oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Brzezinach. Dzieci będą mogły 

ćwiczyć i bawić się na nowoczesnej, bezpiecznej, pięknie odnowionej Sali. Zostały 

odnowione i pomalowane ściany, zamontowana podłoga sportowa, żaluzje, siatki 

zabezpieczające okna, filary zostały zabezpieczone materacami ochronnymi, a grzejniki 

osłonami, wymienione drzwi wejściowe i oprawy oświetleniowe. Ponadto zamontowane 

zostały drabinki gimnastyczne i ku uciesze wszystkich ścianka wspinaczkowa, zakupiono i 

zamontowano sprzęt nagłośnieniowy.  
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Foto 14. Sala rekreacyjno – sportowa w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych w Brzezinach 

 
 

 

 

 

 
Źródło: Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach 

Koszt modernizacji to 148.020,25 zł, na to zadanie Powiat Brzeziński otrzymał pomoc 

finansową na rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej z budżetu Województwa 

Łódzkiego w kwocie 70 000,00 zł.  

 

W celu poszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie wyrównywania szans dziecka                   

z niepełnosprawnością zakupiono sprzęt do terapii metodą Tomatisa, polegającej na 

stymulacji neurosensorycznej, która znajduje zastosowanie w przypadku takich zaburzeń jak: 

kłopoty z koncentracją, zaburzenia mowy, dysleksja, nadpobudliwość psychoruchowa, 

depresja, narażenia na stres. 

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach został również podłączony 

do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).  

Uczniowie uczestniczyli w licznych projektach m.in. w programie edukacji ekologicznej 

finansowanym  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                    

w Łodzi „Chcesz przygody, ucz się z wodą. H2O to jest to”, w projektach „Mały Miś                     

w świecie wielkiej literatury” i programie „Psia lekcja”, skierowanym do przedszkolaków 

oraz projektach z Łódzkiego Akceleratora Obywatelskiego: „Z miłości do Ziemi Łódzkiej”, 
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„Co nam w duszy gra”, „Widzę, słyszę, działam”, „Samodzielny jak harcerz”, „Aktywnie 

przez życie”, „Szeroko otwieramy świat uczuć i emocji”. 

Niezwykle pasjonujące były liczne wycieczki turystyczno-krajoznawcze, które poszerzały 

horyzonty naszych uczniów i rozbudzały ciekawość poznawczą oraz miłość do ojczystego 

kraju.  Na szczególną uwagę zasługuje wyjazd do Gniezna i Kórnika, który odbył się                       

w ramach ministerialnego programu „Poznaj Polskę”.  

 

Foto 15. Wyjazd do Gniezna 

 
Źródło: Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach 

 

Niemniej emocjonujące i kreatywne były wycieczki po regionie łódzkim, dzięki którym 

uczniowie poznali swoją małą ojczyznę. W ramach tego zadania odbyły się wyjazdy do 

Łodzi, Łęczycy, Inowłodza, Nagórzyc, Lipiec Reymontowskich, Smardzewic i Tomaszowa 

Mazowieckiego, Załęczańskiego Nadwarciańskiego Grodu oraz w Dolinę Mrogi. Uczniowie 

wzięli również udział w warsztatach terenowych „Szkoła w zakolu rzeki i na łące” oraz 

„Szumi dokoła las” w Krainie Dzikiej Kaczki w Bronowicach. Ważna była także realizacja 

zadań publicznych finansowanych przez Burmistrza Miasta Brzeziny - „Chcemy więcej, 

lepiej, sprawniej”, w ramach których odbywały się  zajęcia taneczne z wykorzystaniem 

zakupionego sprzętu sportowego, jak również projektu „My szaleni”, służącego rozwojowi 

szkolnego zespołu muzycznego. 

Warto również wspomnieć o  sukcesach młodzieży PZSiPO w Brzezinach, która brała udział 

w wielu konkursach ogólnopolskich. Na uwagę zasługuje zdobycie głównej nagrody                         

w  Ogólnopolskim Konkursie „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” zorganizowanym przez 

Biedronkę oraz zdobycie dwóch wyróżnień w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 

„Kwiaty późnego lata i jesieni”. 

Ważnym wydarzeniem dla społeczności PZSiPO było nagranie w naszej szkole programu 

telewizyjnego pt. „Wsparcie w kryzysie” podsumowujące projekt Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi. Jego współautorkami były dyrektor szkoły oraz pedagog 

szkolny. W nagraniu wystąpili nauczyciele oraz rodzice i uczniowie. Program został 

wyemitowany na antenie TVP Łódź 3. 

Podsumowując rok 2021 należy także wspomnieć o tym, iż nasza placówka aktywnie 

włączała się do różnorodnych akcji ogólnopolskich. W tym roku w ramach wydarzenia 

„eLEMentarz inspiracji na Rok Lema” na łamach portalu „Lustro Biblioteki” zamieszczono 

inspirację PZSiPO w Brzezinach jako przykład dobrych praktyk. Bardzo istotny był również 

udział młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych w akcjach humanitarnych PAH „Zamiast 

kwiatka niosę pomoc”. 
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1.4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach   
 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzezinach tworzy zespół profesjonalistów 

otwartych na potrzeby dzieci, młodzieży, ich rodziców, uczniów i nauczycieli, zapewniający   

psychologiczno – pedagogiczno - logopedyczne  usługi.    

Do września 2021 roku opieką poradni objętych było 3425 dzieci z przedszkoli i szkół 

mających swoją siedzibę na terenie powiatu brzezińskiego. Od września liczba dzieci wzrosła 

i wyniosła 3767, opieką poradni objęte są również dzieci nie uczęszczające do przedszkoli                  

a mieszkające na terenie powiatu. 

W zespole pracuje: trzech psychologów, trzech pedagogów i jeden logopeda oraz pracownicy 

administracji i obsługi, zespół proponuje bogatą ofertę pomocy, wspierającą wszystkich 

klientów, realizowaną w przyjaznej atmosferze, opartej na uczciwości, wrażliwości i empatii.

 Diagnoza w poradni, a także wydanie informacji o wynikach przeprowadzonej 

diagnozy czy opinii, odbywa się na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia. Wydana przez 

poradnię opinia/orzeczenie przekazywana jest rodzicowi lub pełnoletniemu uczniowi, którzy 

decydują  o przekazaniu jej do  placówki oświatowej, do której uczęszcza uczeń.                                                               

Celem diagnozowania dziecka jest przede wszystkim określenie jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, 

wyjaśnienie mechanizmów jego funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz 

wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Diagnoza potrzeb dziecka pozwala na 

wskazanie kierunków działań w zakresie kształcenia i wychowania dziecka oraz 

wspomagania jego rozwoju.                            

W roku 2021 wydanych zostało 165 opinii oraz założonych zostało 339 teczek  

dzieci/młodzieży. 

Aby zapewnić wysoki poziom  i nowoczesność przeprowadzanych w poradni diagnoz 

oraz udzielanej dzieciom terapii konieczne jest systematyczne uzupełnianie bazy testów 

psychologicznych i pedagogicznych oraz pomocy dydaktycznych. Pojawiają się nowe 

narzędzia diagnostyczne, które powinny być stopniowo kupowane oraz nowe metody terapii 

wymagające nowoczesnych pomocy dydaktycznych.                                                                                                                                                             

W związku z tym zostały zakupione testy do badania dyskalkulii u dzieci i młodzieży,                                                                                                                        

zakupione zostały niedostępne wcześniej, a potrzebne do prowadzenia diagnozy podręczniki 

do testu  WISC®-V, Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci, a troje psychologów wzięło 

udział w specjalistycznym szkoleniu. 

W efekcie szkoleń specjalistów poszerzono została oferta o Diagnozę Funkcjonalną Widzenia 

oraz Terapię Zaburzeń Miofunkcjonalnych.                                                                                                                                               

Badanie funkcji wzrokowych stanowi część prowadzonej  w poradni diagnozy pedagogicznej 

i jest przeprowadzane u uczniów którzy przejawiają trudności w czytaniu, mają obniżoną 

grafikę pisma, popełniają błędy podczas przepisywania, charakteryzują się wolnym tempem 

pracy, obniżoną sprawnością ruchową oraz słabą koncentracją uwagi.  

 Wynikiem badania jest:  

- wskazanie czy i jakie  trudności u dziecka występują,  

- w razie potrzeby wskazanie odpowiedniego specjalisty do dalszej diagnozy i terapii 

(okulista, ortoptysta, optometrysta),  

- wyjaśnienie w jaki sposób zauważone w badaniu przesiewowym problemy mogą przekładać 

się na trudności szkolne badanego ucznia.                                                                                                                                    

W  sytuacji stwierdzonych  u ucznia zaburzeń funkcji wzrokowych, na podstawie wyników 
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badań i zaleceń okulisty/optometrysty,   poradnia   prowadzi  proces terapeutyczny w ramach 

terapii pedagogicznej/ terapii widzenia.   

Logopeda  poradni  jest od niedawna certyfikowanym specjalistą diagnozy i terapii zaburzeń 

miofunkcjonalnych. "Mio" z języka greckiego - mięsień. Miofunkcjonalny - dotyczący 

funkcji mięśni, szczególnie mięśnia okrężnego ust i mięśni twarzy. Miofunkcjonalna terapia 

jamy ustnej jest jedną z form terapii twarzy, obejmującą ćwiczenia i stymulację, które z jednej 

strony mogą hamować nieprawidłowe schematy ruchowe, z drugiej zaś wzmacniać właściwą 

czynność mięśni w układzie ustno-twarzowym. 

Dzięki temu oprócz standardowej terapii logopedycznej, w naszej placówce istnieje 

możliwość skorzystania z profesjonalnej terapii miofunkcjonalnej wg założeń Anity M. 

Kittel.   

Nadmienić należy, że wykorzystując zakupiony pod koniec 2020 r. sprzęt do terapii 

Biofeedback   (terapia zaburzeń koncentracji, stanów lękowych, depresji, nadpobudliwości)       

i metody Warnkego (dotyczy zaburzeń przetwarzania słuchowego) od stycznia 2021 roku 

prowadzone były zajęcia z wykorzystaniem tych metod.   

Działania promujące placówki prowadzone były poprzez:                                                                                        

informacje dotyczące poradni umieszczane na stronie internetowej poradni, Starostwa 

Powiatowego  w Brzezinach oraz w lokalnej prasie, zorganizowano konkurs litercko-

plastyczny „Użyj główki, graj w planszówki”, wpłynęło 49 prac.  Przyznano 13 nagród, 5 

wyróżnień, 1 nagrodę specjalną, pozostali uczestnicy otrzymali upominki.                                                                                                                                           

Nagrody zostały ufundowane przez Starostę Brzezińskiego Panią Renatę Kobiera. 

Wdrożone w placówce procedury dotyczące dbałość o przestrzeganie zaleceń sanitarnych, 

duża odpowiedzialność pracowników pozwoliły na nieprzerwaną pracę poradni. W czasie gdy                                  

szkoły  pracowały zdalnie w poradni zajęcia dla dzieci prowadzone były stacjonarnie - terapia 

pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna.  

Nieprzerwanie prowadzone były indywidualne konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, 

pracowników socjalnych i kuratorów sądowych.  

Udało się również, w zainteresowanych przedszkolach i szkołach, przeprowadzić badania 

przesiewowe wśród dzieci 6 letnich, mających rozpocząć naukę, wykonano 56 badań.  

Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach i dzięki środkom                             

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego udało się pozyskać 4392 zł na dokształcanie 

zawodowe pracowników. 

 

2. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

2.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna 

w Powiecie Brzezińskim w roku 2021 realizowane były przez następujące podmioty 

lecznicze:  

w Mieście Brzeziny: 

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALBAMED s.c., ul. Piłsudskiego 67A,               

95 – 060 Brzeziny,  telefon: 46 875 27 14 

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICAL– MED  

ul. Tulipanowa 8, 95 – 060 Brzeziny, telefon: 46 875 26 04, 504 737 753 

3)  NZOZ Szpital Powiatowy w Brzezinach  Poradnia Ogólna ul. Bohaterów 

Warszawy 2, 95 – 060 Brzeziny,  telefon: 46 874 31 51, 46 874 25 24; 
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w Gminie Jeżów: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Jana Sobieskiego 9, 95 – 047 Jeżów, 

telefon: 46 875 53 01; 

w Gminie Rogów: 

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICA, ul. Dworcowa 2a, 95 – 063 

Rogów, telefon: 46 874 80 26, 

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ ZDROWIE” Poradnia Lekarza 

POZ,  ul. Wojska Polskiego 13, 95 – 063 Rogów, telefon: 46 874 81 14; 

 w Gminie Dmosin: 

1) NZOZ KOŁACIN  Poradnia Lekarzy POZ, ul. Kołacin 14B, 95 – 061 Kołacin, 

telefon: 46 874 60 85, 

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Nagawki 16, 95 – 061 Nagawki, 

telefon: 46 874 71 91. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej udzielane od piątku w godzinach od 1800 do 800 rano dnia następnego oraz 

całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Na terenie powiatu brzezińskiego pomoc ta 

świadczona jest w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.. W razie nagłego 

pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoja deklarację. Dyżurujący lekarz udziela porad 

w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta lub telefonicznie. 

 

Kapitał zakładowy Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp z o. o. wynosi              

13 186 000 zł. Struktura własnościowa przedstawia się w następujący sposób: 

Powiat Brzeziński – 34,40 %, 

Spółka „Profesor Adam Dziki” sp. z o. o. - 65,60 %. 

Szpital Specjalistyczny w Brzezinach w roku 2021 pozostał w tzw. „sieci szpitali” czyli 

systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej jako szpital 

II stopnia.  

Struktura oddziałów szpitalnych oraz poradni nie uległa zmianie, przy czym w związku                    

z panującą epidemią Covid-19 czasowo wyłączony został Oddział Chorób Wewnętrznych,                

a w jego miejsce funkcjonował tzw.: Oddział Covidowy: 

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy 

Jest to miejsce, w którym ratowane jest życie i nagle zagrożone zdrowie człowieka. 

2. Wieloprofilowy Pododdział Zabiegowy 

Wykonywane są tu zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, 

endoskopowego leczenia, endoskopii i bariatrii, urologii, chirurgii plastycznej, ortopedii. 

3. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 

Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego jest pierwszym tego typu ośrodkiem medycznym    

w Polsce. Skuteczne leczenie chorób jelit, na które cierpi coraz więcej osób, jest możliwe 

tylko w wyspecjalizowanych placówkach medycznych, co potwierdzają osiąganymi 

wynikami podobne ośrodki działające za granicą. Współpracę z centrum potwierdziło wielu 

najlepszych chirurgów z całego świata i Polski. W Oddziale Chirurgii Ogólnej                                

i Onkologicznej wykonywane są wszystkie zabiegi i operacje jelita grubego, a także operacje 

z zakresu onkologii żołądka, wątroby, trzustki, tarczycy, piersi, pęcherza moczowego, nerek              

i skóry oraz pełen zakres świadczeń z zakresu chirurgii ogólnej. 

https://www.szpital-brzeziny.pl/oddzialy-szpitala/#elementor-toc__heading-anchor-0
https://www.szpital-brzeziny.pl/oddzialy-szpitala/#elementor-toc__heading-anchor-1
https://www.szpital-brzeziny.pl/oddzialy-szpitala/#elementor-toc__heading-anchor-2
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Operacje i zabiegi wykonuje się w nowych salach operacyjnych, wyposażonych w doskonały 

sprzęt. Chirurdzy przygotowani są do zakładania „portów naczyniowych”, które pozwalają na 

podawania chemioterapii bez konieczności nakłuwania każdorazowo żył obwodowych. 

Centrum jest elementem stworzonego w brzezińskim szpitalu całościowego systemu leczenia 

pacjentów ze schorzeniami jelit. Chory ma tu do dyspozycji kompleks usług medycznych: 

• porady w Poradni Chirurgii Ogólnej 

• porady w Poradni Chirurgii Onkologicznej 

• porady w Poradni Gastroenterologicznej 

• porady w Poradni Proktologicznej 

• diagnostykę w Ośrodku Endoskopii Zabiegowej i Bariatrycznej 

• leczenie szpitalne w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 

• chemioterapię w Oddziale Dziennej Chemioterapii 

4. Pododdział Urazowo-Ortopedyczny 

To oddział, który jest w czołówce szpitali wykonujących najwięcej protezoplastyk                             

w województwie łódzkim. Ortopedzi wykonują zabiegi z zakresu urazów i złamań, czyli 

traumatologii, specjalizują się w endoprotezoplastyce stawów biodrowych i kolanowych.  

Ortopedzi wykonują wszystkie zabiegi traumatologiczne prócz zabiegów w obrębie 

kręgosłupa i miednicy, specjalizują się w endoprotezoplastyce stawów biodrowych                           

i kolanowych. Lekarze mają doświadczenie w medycynie sportowej, leczą skomplikowane 

urazy kolan, wykonują artroskopowo (bez dużych cięć), operacje wiązadeł i stawów sięgając 

po najnowsze metody i techniki operacyjne. 

Dlatego do szpitala w Brzezinach zagląda coraz więcej sportowców, lecząc tu kontuzje. Te 

same techniki operacyjne, z których korzystają sportowcy, stosuje się oczywiście do leczenia 

schorzeń lub urazów stawów, ścięgien, więzadeł, z którymi zgłaszają się „zwykli” pacjenci. 

5. Ośrodek Endoskopii Zabiegowej i Bariatrycznej 

Ośrodek Endoskopii Zabiegowej i Bariatrycznej jest wyposażony w sprzęt najnowszej 

generacji – gastroskopy i kolonoskopy, które pracują w rozdzielczości HD, co zapewnia 

najdokładniejszą diagnostykę endoskopową przewodu pokarmowego. 

6. Oddział Chorób Wewnętrznych 

W oddziale leczeni są pacjenci cierpiący m.in. na choroby górnego odcinka przewodu 

pokarmowego, choroby wątroby i dróg żółciowych, schorzenia trzustki, choroby płuc, 

choroby układu krążenia, cukrzycę, schorzenia onkologiczne. Diagnostyka w oddziale jest 

prowadzona w oparciu o badania USG, RTG, rezonans magnetyczny, tomografię 

komputerową, badania scyntygraficzne, badania endoskopowe, punkcje szpiku, próby 

wysiłkowe, badanie czynności elektrofizjologicznej, badania laboratoryjne. W oddziale 

wykonywane są również zabiegi diagnostyczno-lecznicze (punkcja jamy opłucnej i punkcja 

jamy otrzewnej). W skład oddziału wchodzą dwa, liczące po 12 łóżek, pododdziały: 

• neurologiczny; 

• kardiologiczny 

7. Oddział Położniczno - Ginekologiczny 

Oddział jest podzielony na trzy części: 

• ginekologiczną; 

• położnictwa aseptycznego z salą porodów rodzinnych; 

• ciąży powikłanej. 

Oddział dysponuje nowoczesnym blokiem porodowym z nową salą operacyjną. Działa tu też 

położnicza izba przyjęć oraz szkoła rodzenia, przygotowująca do porodu rodziców dziecka. 

Pacjentki mają do dyspozycji komfortowe, dwuosobowe, klimatyzowane sale z łazienkami, 

doskonale wyposażone sale porodowe i zabiegowe oraz – „po sąsiedzku” – nowoczesną 

https://www.szpital-brzeziny.pl/oddzialy-szpitala/#elementor-toc__heading-anchor-3
https://www.szpital-brzeziny.pl/oddzialy-szpitala/#elementor-toc__heading-anchor-4
https://www.szpital-brzeziny.pl/oddzialy-szpitala/#elementor-toc__heading-anchor-5
https://www.szpital-brzeziny.pl/oddzialy-szpitala/#elementor-toc__heading-anchor-6
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neonatologię dla swoich maluchów. Leczone są m.in. wczesne i późne powikłania ciążowe, 

odbierane są porody, sprawowana jest opieka nad przyszłymi mamami, które – będąc w ciąży 

– chorują na przykład na choroby tarczycy, wątroby, nerek, serca, cukrzycę. 

„Porodówka” realizuje projekt wyprawki dla każdej mamy i dziecka #rodzilamwbrzezinach. 

W październiku 2021 roku Porodówka Szpitala Specjalistycznego Brzeziny zajęła pierwsze 

miejsce w województwie łódzkim i 6 pozycję w Polsce w rankingu na portalu „Gdzie rodzić” 

z 76 punktami na 100 możliwych. Mamy, które urodziły w Brzezinach swoje pociechy, 

oceniły tutejszą porodówkę wysoko w każdym z obszarów, objętych ankietą. Najwyżej 

punktowano zadowolenie z opieki w szpitalu, wsparcie w karmieniu piersią (m.in. pomoc               

w karmieniu piersią, nauka właściwego przystawiania dziecka do piersi), postawę personelu 

(m.in. okazywanie szacunku, sposób przekazywania informacji i udzielanie odpowiedzi na 

pytania, dbanie o prywatność i intymność), opiekę podczas cesarskiego cięcia. 

Personel Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w szpitalu w Brzezinach ma nie od dzisiaj 

dobrą opinię wśród pacjentek. Duża w tym zasługa doskonałych położnych – świetnie 

przygotowanych do zawodu, doświadczonych, a przy tym otwartych, uśmiechniętych, 

stwarzających ciepłą, domową atmosferę w oddziale. 

Nie bez znaczenia są też warunki, w jakich przyszłe mamy przebywają w szpitalu i rodzą tu 

swoje dzieci. Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Brzezinach jest ulokowany w nowym, 

nowoczesnym budynku. Doskonale wyposażone sale, w których mama może przebywać 

razem z dzieckiem, możliwość obecności taty malucha nie tylko przy porodzie, ale także              

w następnych dniach razem z rodziną w szpitalu, porodówki urządzone tak, żeby jak 

najbardziej (spełniając wysokie medyczne standardy) przypominały domowy pokój. Sale 

porodowe (jednołóżkowe), gwarantują intymność podczas porodu, możliwy jest poród                   

w każdej pozycji, obok jest własna sala operacyjna, gdzie można wykonać cesarskie cięcie, 

jest sprzęt do łagodzenia bólu porodowego. To wszystko wpływa na oceny, które szpital 

dostaje w rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku. 

Położne z Oddziału Ginekologiczno - Położniczego prowadzą przyszpitalną Szkołę Rodzenia, 

przyszłe mamy mogą także przed decyzją o wyborze szpitala, sprawdzić, w jakich warunkach 

będą przebywać, rodzić dziecko, poznać personel medyczny. Szpital nie mnoży w tym 

przypadku formalności – wystarczy zadzwonić i umówić się na „zwiedzanie” oddziału, 

podczas takiej wizyty można porozmawiać o porodzie, ułożyć jego plan, powiedzieć, jak się 

chce rodzić, wypytać o wszystko, wszystko ustalić. I przyjść urodzić dziecko z mniejszym 

stresem, w pewnym sensie już do znajomych, do znajomego szpitala.  

Okazją do obejrzenia brzezińskiej porodówki są też organizowane tu corocznie dni otwartych 

drzwi, podczas których można nie tylko wejść na oddział, ale wysłuchać interesujących 

prelekcji na temat porodu i opieki nad noworodkiem, skorzystać z konsultacji z lekarzem, 

położną.  

Ze względu na panujący stan epidemii oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

pacjentkom od marca 2020 roku wstrzymano możliwości wejścia na oddział.   

8. Oddział Pediatryczno - Neonatologiczny 

Posiada wielospecjalistyczny zespół lekarzy, korzystający z wiedzy i profesjonalizmu lekarzy 

specjalistów z różnych dziedzin pediatrii, którzy zapewniają małym pacjentom kompleksową 

opiekę, w miłej atmosferze diagnozują i opiekują się zarówno chorymi dziećmi, jak                           

i wdrażają zasady profilaktyki prozdrowotnej. O zdrowie  pociech dbają lekarze klinicyści               

z wieloletnim doświadczeniem (pediatrzy, alergolodzy, immunolog kliniczny). Oferta 

pediatryczna skierowana jest głównie do pacjentów z problemami alergicznymi                                 

i  zaburzeniami odporności, ale także do dzieci wymagających diagnostyki wielu innych 

https://www.medme.pl/artykuly/kto-pracuje-w-szpitalu-lekarze-pielegniarki-i-inne-zawody,87115.html
https://www.medme.pl/artykuly/jak-przygotowac-sie-do-porodu-cwiczenia-relaksacyjne-oddechowe,69648.html
https://www.medme.pl/artykuly/szpital-powiatowy-brzeziny-w-10-tce-najlepszych,69210.html
https://www.medme.pl/artykuly/szpital-powiatowy-brzeziny-w-10-tce-najlepszych,69210.html
https://www.medme.pl/artykuly/chce-urodzic-dziecko-w-domu,35762.html
https://www.medme.pl/artykuly/polozna-srodowiskowa-jak-zalatwic-kiedy-i-ile-wizyt,87345.html
https://www.szpital-brzeziny.pl/oddzialy-szpitala/#elementor-toc__heading-anchor-7
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schorzeń, m.in. chorób dróg oddechowych, bólów brzucha, otyłości, czy po-Covidowych 

powikłań. 

9. Oddział Chemioterapii Dziennej 

Oddział zajmuje się systemowym leczeniem pacjentów z nowotworami wszystkich typów: 

jelita grubego, płuc, piersi, jajnika, trzustki, żołądka, narządu rodnego, układu moczowego, 

głowy i szyi, przełyku, czerniaka, chorób rozrostowych układu chłonnego, guzów tkanek 

miękkich i kości. Najważniejsze usługi medyczne wykonywane w Oddziale Dziennej 

Chemioterapii:  

• podawanie chemioterapii w trybie jednodniowym, dziennym, 

• podawanie wielolekowych schematów chemioterapii przy użyciu sprzętu 

bezpiecznego dla pacjentów i personelu, 

• podawanie leków cytostatycznych według należnych schematów zabezpieczenie 

pacjentów przed wystąpieniem skutków ubocznych chemioterapii, 

• ocena skuteczności podjętego leczenia, 

• leczenie przeciwbólowe pacjentów onkologicznych, 

• planowanie leczenia objawowego. 

10. Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (OIOM) Blok operacyjny 

W oddziale leczeni są pacjenci w stanach zagrożenia życia, do dyspozycji pacjentów jest 6 

łóżek. 

Znieczulenia w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii są wykonywane wszystkimi 

metodami dostępnymi we współczesnej anestezjologii. Oddział udziela także świadczeń 

zdrowotnych we wszystkich innych przypadkach i schorzeniach, wymagających stosowania 

w leczeniu wentylacji zastępczej (sztucznego oddychania). 

 

W roku 2021 szpital w dalszym ciągu funkcjonował w warunkach epidemii wirusa Sars-CoV-2. , 

jednak wpływ Covid-19 na działalność bieżącą i operacyjną szpitala był mniejszy niż w roku 

2020 r. Nie było konieczności przerw w świadczeniu usług medycznych, wzrósł też popyt na 

usługi komercyjne mimo trwającej pandemii. 

Szpital utrzymał procedury bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego ograniczające ryzyko 

rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2, które okazały się skuteczne. W 2021 r. Spółka 

przejściowo posiadała oddział covidowy, łącznie w ciągu roku przez okres 4 miesięcy. Oddział 

covidowy liczył 25 łóżek i był zorganizowany w miejsce Oddziału Chorób Wewnętrznych. 

Szpital angażował się w walkę z Covid -19 również poprzez organizację wymazów dla 

pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w punkcie wymazowym                  

w przychodni POZ, jak również dla pacjentów planowych oraz w ramach uczestniczenia                    

w Narodowym Programie Szczepień. 

Od początku 2021 r. szpital promował nowe usługi komercyjne, w tym m.in.: pakiety zdrowotne 

post-covid, zabiegi zmniejszenia żołądka (ESG), laserowe zabiegi z zakresu flebologii, zabiegi 

chirurgii plastycznej (zmniejszanie piersi i abdominoplastyka powłok brzusznych u pacjentów 

bariatrycznych) czy też przeglądy zdrowia „szyte na miarę”. 

W obszarze komercji wdrożono skoordynowaną opiekę medyczną począwszy od rejestracji 

medycznej, konsultacji specjalistycznych, hospitalizacji, nad którym czuwa zespół 

koordynatorów opieki pacjenta. Wdrożono system call center, który finalnie zwiększył 

dodzwanialność i dostęp do usług komercyjnych. 

Poczyniono kroki w kierunku reorganizacji pracy na Oddziału Pediatrii, w tym rekrutacji nowego 

zespołu lekarzy specjalistów i pielęgniarek, a tym samym rozszerzono działalność oddziału                       

o badania diagnostyczne nie tylko chorób wieku dziecięcego, ale także z zakresu alergologii, 

https://www.szpital-brzeziny.pl/oddzialy-szpitala/#elementor-toc__heading-anchor-8
https://www.szpital-brzeziny.pl/oddzialy-szpitala/#elementor-toc__heading-anchor-9
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immunologii, otyłości czy cukrzycy u dzieci. Spółka planuje dalszy rozwój usług pediatrycznych, 

ponadto zaangażowana jest w proces szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień.  

Powstała nowa strona internetowa, która dostarcza pacjentom merytoryczne informacje. Dzięki 

zastosowaniu formularzy online można wypełnić ankietę satysfakcji pacjenta, a także ankietę 

kwalifikacji do zabiegów. Nowoczesna strona internetowa zwiększa dostępność do usług 

medycznych szpitala. 

W 2021 r. wdrożona została procedura elektronicznej dokumentacji medycznej, która zastąpi 

wersje papierowe dokumentów, co jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. 

We wrześniu 2021 r. Szpital Specjalistyczny w Brzezinach otrzymał nagrodę w ramach II Gali 

Rating Index serwisu kliniki.pl dla placówek z całej Polski, z najlepszą oceną wśród pacjentów 

(9,3). Dodatkowo szpital otrzymał w ramach Ogólnopolskiego Programu Umacniania 

Wiarygodności „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” potwierdzenie przyznania dwóch nagród: 

Lider Polskiego Lecznictwa 2021” oraz „Diament Polskiej Gospodarki 2021”. 

Wspólnie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Szpitala w Brzezinach przeprowadzone zostały akcje 

wizerunkowe i promocyjne mające na celu zebranie funduszy na cele statutowe Fundacji oraz 

promocję szpitala: wyprawka dla mam i noworodków urodzonych w szpitalu (300 szt. 

wyprawek), a także akcja „Wyślij Raka w Kosmos” promowana podczas wydarzeń plenerowych 

(Święto Powiatu Brzezińskiego oraz Dożynki Województwa Łódzkiego). 

Na koniec 2021 roku Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. zatrudniała 622 

osoby, z czego: 

-  na stanowiskach medycznych: 493 osoby, 

-  na stanowiskach niemedycznych: 129 osób. 

 

Na terenie powiatu brzezińskiego funkcjonuje 15 ogólnodostępnych aptek, w tym 2 punkty 

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

Gminy Brzeziny. W pozostałych  gminach  powiatu brzezińskiego działa co najmniej jedna 

apteka pracująca 6 dni w tygodniu. Dostępność do świadczeń w niedziele, święta i dni 

ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach nocnych zapewniają apteki z terenu  Miasta 

Brzeziny zgodnie z harmonogramem przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Brzezinach. 

Harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogram dyżurów aptek 

w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach nocnych dostępny jest 

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach. 

Od 1 kwietnia 2020 roku na terenie Powiatu Brzezińskiego została uruchomiona dodatkowa 

karetka pogotowia typu P, która działa w wymiarze dwunastogodzinnym. Dodatkowa karetka 

stacjonująca w Brzezinach jest spełnieniem oczekiwań społecznych i znacznie zwiększyła 

poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki staraniom władz powiatu oraz dzięki 

zaangażowaniu pracowników Starostwa Powiatowego w Brzezinach w bardzo krótkim czasie 

udało się przygotować miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. Miejsce 

takie zostało wskazane i wykonane zostały niezbędne roboty przystosowujące na ten cel 

pomieszczenia przy Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.       
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2.2. Medycyna szkolna 

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

jest organem  prowadzącym działają Gabinety Profilaktyki Zdrowotnej. W roku 2021, ze 

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

związanych z utrzymaniem właściwego reżimu sanitarnego w szkołach. 

3. OCHRONA PRAW KONSUMENTA 

W zakresie zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  

w zakresie ochrony interesów konsumentów: 

w okresie sprawozdawczym zadanie to realizowane było przez Rzecznika Praw 

Konsumentów bezpośrednio w biurze w ramach rozmów osobistych z konsumentami, 

podczas rozmów telefonicznych  oraz za pomocą poczty elektronicznej. Zakres pomocy 

udzielanej konsumentom był bardzo zróżnicowany i polegał na wyjaśnianiu podstawowych 

pojęć, interpretowaniu przepisów, informowaniu o stanie prawnym w danej sprawie, analizie 

dokumentów, udzielaniu wskazówek co do sposobu postępowania, wyjaśnianiu konsumentom 

zagadnień związanych z umowami, występowaniu do przedsiębiorców o przedłożenie 

wyjaśnień, napisaniu pisma do przedsiębiorcy (a nawet kilku pism w jednej sprawie)  oraz 

informowaniu konsumentów ustnie, pisemnie i telefonicznie o prowadzonych działaniach. 

W części spraw porada rzecznika sprowadzała się do udzielenia konsumentowi prostej 

informacji.  Były też sprawy trudne, ze złożonym stanem faktycznym i prawnym, w związku 

z tym bardziej czasochłonne. W przypadku spraw bardziej skomplikowanych bądź już po 

skontaktowaniu się konsumenta ze sprzedawcą, rzecznik interweniował bezpośrednio 

telefonicznie lub pisemnie do wskazanego podmiotu, bądź pomagał zredagować odpowiednie 

pismo. Konsumenci w podeszłym wieku wymagali pomocy w toku całego postępowania 

reklamacyjnego. W takich sytuacjach rzecznik nie tylko udzielał informacji, ale również  

przygotowywał stosowne pisma oraz udostępniał wzory pism, oświadczeń. 

W zakresie zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  

w zakresie ochrony interesów konsumentów, w okresie sprawozdawczym udzielono ogółem 

56 porad w zakresie sprzedaży i usług, w tym 34 porady w zakresie sprzedaży, 20 porad w 

zakresie usług, 2 porady niekonsumenckie. W analogicznym okresie ubiegłego roku 

udzielono ogółem 104 porady. Sprawy z jakimi rzecznik spotykał się najczęściej dotyczyły: 

reklamacji sprzętu AGD,  serwisów samochodowych, sektora energetycznego, niezgodności 

towaru z umową. 

Problemy z jakimi zgłaszali się konsumenci to: 

- niska jakość sprzedawanych towarów,  

- narzucanie reżimu odpowiedzialności gwarancyjnej poprzez przekazywanie reklamacji do 

serwisu gwarancyjnego, 

- zarzucanie konsumentom niewłaściwego użytkowania rzeczy, 

- załatwianie reklamacji niezgodnie z żądaniem konsumenta, 

- wprowadzanie konsumenta w błąd w trakcie przedstawiania oferty na odległość, 

- nie terminowe realizowanie zawartych umów,  

- brak kontaktu z przedsiębiorcą, 

- przedłużone gwarancje ( dodatkowe ubezpieczenia sprzętu AGD). 

Zdarzało się, że rzecznik udzielał porad lokalnym przedsiębiorcom. Sprawy dotyczyły 

reklamacji towarów i usług  tj. rezygnacji z umowy reklamy firmy w Internecie, reklamacji 

wadliwie wykonanej usługi budowy pawilonu handlowego na bazarze, zakupu maszyny 
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cukierniczej, problemów wyłączeniami energii elektrycznej. Zasadniczo w takiej sytuacji 

rzecznik może odmówić udzielenia porady, jednak mając na względzie dobro konsumenta 

udzielał wyjaśnień i informował o obowiązujących przepisach, co przekładało się na 

respektowanie praw konsumentów we wzajemnych  relacjach – 4 porady. 

Do rzecznika zgłaszały się osoby, które chciały uzyskać informacje bądź porady w sprawach 

innych niż konsumenckie, gdyż nie wiedziały do kogo mają się zwrócić o pomoc. Dotyczyły 

transakcji zakupu samochodu między osobami fizycznymi, problemów z Towarzystwem 

Budownictwa Społecznego i Urzędem Miasta,  kultury osobistej sprzedawcy. rzecznik 

wskazywał odpowiednie instytucje lub pomagał napisać odpowiednie pismo  –  3 porady.    

Do rzecznika po poradę zwrócili się osobiście lub telefonicznie konsumenci spoza powiatu 

brzezińskiego (Koluszki, Głowno). Pytania dotyczyły zwrotu towaru zakupionego na 

odległość, zwrotu towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym, problemów z telefonem 

komórkowym – udzielono 3 porady. Jeżeli przedstawiona sprawa wymagała interwencji 

rzecznika, to wskazywano  konsumentom właściwego miejscowo rzecznika. 

Wielu konsumentów, zwłaszcza osób starszych, preferuje osobistą rozmowę z rzecznikiem  

ponieważ mają możliwość porozmawiania i przedstawienia  sprawy. Pandemia COVID-19  

i wprowadzone ograniczenia znacznie utrudniły im  taką formę kontaktu, co mogło wpłynąć 

na liczbę udzielonych porad.  

Rzecznik występował do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów, wniosek konsumentów do rzecznika wszczynał korespondencję                                     

z przedsiębiorcami zmierzającą do ugodowego zakończenia sporu. Rzecznik kieruje do 

przedsiębiorcy wystąpienie dopiero wtedy, gdy żądania konsumenta nie zostały spełnione w 

wyniku reklamacji. Niektóre sprawy były załatwiane pozytywnie po jednorazowym 

wystąpieniu rzecznika, inne wymagały kilkukrotnych interwencji. Zdarza się,                                 

że przedsiębiorca zmienia swoje stanowisko dopiero po interwencji rzecznika. Czasami do 

załatwienia sprawy wystarczy kontakt telefoniczny z przedsiębiorcą.  

Rzecznik najczęściej występował do przedsiębiorców w celu uzyskania informacji  

i wyjaśnień, ponownego rozpatrzenia sprawy bądź reklamacji, a także z propozycją 

polubownego załatwienia sprawy. Wystąpienia do firm zawierały opis stanu podany przez 

konsumenta wraz z załączonymi dokumentami, a także ocenę prawną i wskazanie przepisu 

prawnego, w oparciu o który rzecznik redagował pisma z prośbą o informacje i wyjaśnienia.  

Niejednokrotnie rzecznik kwestionował argumenty podane przez sprzedawcę uzasadniające 

odrzucenie reklamacji. Często sprzedawcy podchodzą do spornych spraw schematycznie, 

próbując przerzucić winę lub ciężar dowodu na konsumenta. 

We wszystkich sprawach  zgłaszanych przez konsumentów istniała konieczność wysłania 

formalnego stanowiska rzecznika na piśmie ( pocztą tradycyjną lub mailowo). W sferze usług 

najczęściej wystąpienia Rzecznika dotyczyły sektora energetycznego ( umowy o instalację 

paneli fotowoltaicznych, jakości dostarczanej energii elektrycznej, przerw  

w dostawie energii, zmiany dostawcy energii, rozliczania kosztów  zużycia energii) oraz 

usług związanych z bieżącą konserwacją, utrzymaniem domu i naprawami. W sprzedaży 

najwięcej spraw dotyczyło obuwia oraz urządzeń gospodarstwa domowego i sprzętu 

komputerowego. W omawianych przypadkach skutkiem wystąpień rzecznika było uzyskanie 

oczekiwanych przez konsumentów rezultatów. Niestety nie wszystkie sprawy udaje się 

załatwić pozytywnie. W sytuacji, gdy wystąpienia i mediacje rzecznika nie przynoszą 

oczekiwanych rezultatów, jedyną drogą wyegzekwowania roszczenia pozostaje postępowanie 

sądowe. Jednak wielu konsumentów, po uzyskaniu informacji związanej z procesem, 

rezygnuje z dochodzenia swoich praw  przed sądem. Wynika to w znaczącej większości z 
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niewspółmierności wartości przedmiotu sporu do wysiłków związanych z udziałem w 

rozprawie sądowej, a także  przewlekłości procedury. 

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 54 sprawy wywołane pisemnymi wnioskami 

konsumentów. W wyniku wystąpień Rzecznika do przedsiębiorców, w celu wyegzekwowania 

słusznych roszczeń konsumentów, 36 spraw zakończyło się uznaniem roszczeń 

konsumentów, co stanowi 67%, natomiast 18 spraw zakończyło się odmową (podtrzymanie 

stanowiska sprzedawcy, nieuzasadnione roszczenie konsumenta,  odmowa z udzielonym 

rabatem na następne zakupy), co stanowi 33% wszystkich spraw. 

Tabela 12. Udzielone porady i informacje prawne w zakresie ochrony interesów 

konsumentów w latach 2017-2021 

Rodzaj udzielonych porad Rok  

2017 

Rok  

2018 

Rok  

2019 

Rok 

2020 

Rok  

2021 

Sprzedaż 57 81 71 55 34 

Odzież i obuwie 22 18 16 19 1 

Meble, artykuły wyposażenia wnętrz,  

utrzymania domu 

13 4 2 5 5 

Urządzenia gospodarstwa domowego,  

urządzenia elektroniczne i sprzęt 

komputerowy 

6 30 33 11 13 

Samochody i środki transportu 

osobistego 

3 12 7 7 8 

Kosmetyki, środki czyszczące i 

konserwujące 

0 0 3 0 0 

Produkty związane z opieką zdrowotną 3 9 9 1 0 

Art. rekreacyjne, zabawki i art. dla 

dzieci 

0 1 0 1 0 

Inne 10 7 1 11 7 

Usługi 61 55 52 31 20 

Bieżąca konserwacja, utrzymanie domu,  

drobne naprawy, pielęgnacja 

6 5 7 7 5 

Czyszczenie i naprawa odzieży i obuwia 0 0 1 0 0 

Konserwacja i naprawa pojazdów 

 i innych środków transportu 

4 2 2 0 1 

Usługi finansowe 3 0 4 0 0 

Usługi ubezpieczeniowe 1 8 4 0 0 

Usługi pocztowe i kurierskie 1 1 0 1 1 

Usługi telekomunikacyjne 17 19 17 7 2 

Usługi transportowe 0 2 2 0 0 

Turystyka i rekreacja 6 2 2 6 0 

Sektor energetyczny i wodny 17 8 11 7 10 

Usługi związane z opieką i opieką 

zdrowotną 

0 1 1 0 0 

Usługi edukacyjne 1 1 0 1 1 

Inne 5 6 1 2 0 

Ogółem udzielonych porad 118 136 123 104 54 
Źródło: Opracowanie własne (Rzecznik Praw Konsumentów) 

Tabela przedstawia analizę porównawczą ilości udzielonych porad przez Rzecznika Praw 

Konsumenta w latach 2017-2021, wynika z niej, iż ilość udzielonych porad ogółem 

zwiększyła się ze 118 porad udzielonych w roku 2017, do 136 porad udzielonych w roku 

2018 natomiast 123 porady zostały udzielone w roku 2019, w roku 2020 udzielono ich 104, a 
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w 2021 – 54. W roku 2018 największą ilość porad udzielono w związku z zakupem przez 

konsumentów urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu 

komputerowego (30 porad). Powyższa tendencja utrzymała się również w roku 2019, w 

którym w związku z zakupami urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych 

i sprzętu komputerowego udzielono 33 porady, w roku 2020 – 11 porad, w roku 2021 – 13.   

W okresie sprawozdawczym rzecznik skierował kilku konsumentów do Państwowej 

Inspekcji Handlowej w Łodzi, celem konsultacji z rzeczoznawcami bądź złożeniem 

wniosków o podjęcie mediacji. Sprawy dotyczyły jakości towarów i usług (obuwia, robót 

budowlanych, naprawy samochodu). 

Rzecznik współpracował z Powiatowymi Rzecznikami Konsumentów w celu wymiany 

doświadczeń i informacji w zakresie interwencyjnej ochrony praw konsumentów                                   

i  wzajemnym sygnalizowaniu o naruszeniach praw konsumentów. 

Rzecznik konsumentów nie ma obowiązku wszczynania postępowania sądowego w każdym 

sporze. Korzystanie z drogi sądowej jest uprawnieniem, z którego powinien korzystać 

rozsądnie, brać pod uwagę swoje możliwości i zasoby jakie trzeba zaangażować w spór. 

W okresie sprawozdawczym  Rzecznik nie występował z powództwami do sądu, ani też nie 

wstępował do toczących się postępowań. 

 

 

4. WSPÓŁPRACA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 

UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O 

WOLONTARIACIE W ROKU 2021  
 

           „Program współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie na 2021 rok” został przyjęty uchwałą Nr XXXI/154/20  Rady Powiatu 

w Brzezinach z dnia 30 listopada 2020 r. Określił on cele, zasady, formy współpracy, 

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

środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.  Współpraca  Powiatu 

Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2021 miała charakter finansowy i pozafinansowy. 

Współpraca o charakterze finansowym prowadzona była w formie zlecania realizacji zadań 

publicznych w trybie: 

1. otwartego konkursu ofert na: 

wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji; powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na  

sfinansowanie ich realizacji 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie polegającym na realizacji zadania publicznego 

o charakterze lokalnym, którego okres realizacji nie przekracza 90 dni a wysokość 

dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 tysięcy 

złotych, ponadto jeden podmiot w roku kalendarzowym nie może otrzymać w trybie 

pozakonkursowym dofinansowania o łącznej kwocie przekraczającej 20 tysięcy złotych. 
         W ramach Programu współpracy na rok 2021 jako priorytetowe zostały określone 

zadania z następujących obszarów: 



     RAPORT O STANIE POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

53 

 

1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie  

imprez kulturalnych, 

b) wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi mające zasięg  co najmniej 

powiatowy w zakresie rozwoju kultury, 

c) promocja powiatu poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach 

lub przeglądach krajowych i zagranicznych, a w szczególności zorganizowanie imprezy 

w ramach obchodów rocznicy powstania powiatu, 

d) kultywowanie tradycji ludowych, wspieranie tradycji kulturalno-społecznych powiatu, 

e) wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, 

2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

a) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych 

i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo-obronnych i sportowo-rekreacyjnych, 

b) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, 

c) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej przy organizowaniu konkursów, imprez  

sportowych, 

d) sport szkolny, 

e) popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki; 

3. ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia: 

a) działania w zakresie popularyzacji postawy zrozumienia  i wdrożenia postawy zrozumienia 

i akceptacji przy przeciwdziałaniu dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, 

b) działania na rzecz psychoedukacji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów, 

c) działania promujące zdrowy styl życia, 

d) działania promujące wiedzę z zakresu pierwszej pomocy medycznej. 

4. wspieranie nauki, oświaty  i edukacji 

a) wspieranie zadań realizowanych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

b) aktywizacja osób starszych poprzez uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. 

5. zadania z zakresu pomocy społecznej 

a) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja społeczna oraz 

integracja osób niepełnosprawnych w środowisku,  

b) wspieranie zdrowego psychicznego starzenia się,  

c) wspieranie samopomocowych projektów służących rozwojowi form oparcia społecznego 

dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi, 

6. zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej 

a) działania zmierzające do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, 

b) zadania z zakresu edukacji prawnej, 

c) prowadzenie punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej. 

      Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych 

określona została w uchwale budżetowej Powiatu Brzezińskiego na 2021 r. Poszczególne 

zadania zlecane organizacjom finansowane były ze środków własnych przewidywanych 

w budżecie Powiatu w następujących działach, rozdziałach i paragrafach: 
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1) w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia (dział 851 rozdział 85195 § 2360) 

środki finansowane w wysokości 4 000 zł, 

2) w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu (dział 926 rozdział 92695 § 2360) 

środki finansowane w wysokości 17 000 zł, 

3) w zakresie polityki społecznej (dział 853 rozdział 85395 § 2360) środki finansowania 

w wysokości 6 000 zł, 

4) w zakresie wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji (dział 921 rozdział 

92195 § 2360) środki finansowane w wysokości 7 000 zł, 

5) w zakresie wspierania nauki, oświaty i edukacji (dział 801 rozdział 80195 § 2360) 6 000 zł, 

6) dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej z budżetu 

powiatu w wysokości 68 400,00zł., 

7) sfinansowanie zadań realizowanych przez organizację pozarządową, a wynikających 

z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz                 

z ustawy  z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018r. poz. 1467) –                            

dotacja z budżetu państwa: 

a) na zadania z zakresu edukacji prawnej w wysokości 3 960,00 zł  (dział 755 rozdział 75515 

§ 2360); 

b) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową 

w wysokości 60 060,00 zł   (dział 755 rozdział 75515 § 2360). 

Poniżej zamieszczono wykaz złożonych ofert na realizację zadań publicznych.  

Tabela 13. Wykaz złożonych w konkursie ofert. 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania Oczekiwana dotacja 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu 

Brzezińskiego „Nasz Powiat” 

Jarmark regionalny 5 000 zł 

2. Stowarzyszenie Rodziców i 

Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 

„Naszym Dzieciom” 

„Zwiedzamy stolicę” 4 000 zł 

3. Stowarzyszenie Seniorów „Integracja” Seniorzy – spotkajmy się z okazji 

Ogólnopolskiego Dnia Seniora 

2 800 zł 

4. Stowarzyszenie „INNI” „Ziemia Brzezińska – mój dom” 4 800 zł 

5. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy 

Zorganizowanie Powiatowego 

Turnieju Tenisa Stołowego im. 

Stanisława Dorynia pod patronatem 

Starosty Brzezińskiego 

3 000 zł 

Źródło: Wydział ES Starostwa Powiatowego w Brzezinach 

Uchwałą Nr 44/2021 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Powiatu 

Brzezińskiego, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 
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turystyki i rekreacji, ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, polityki społecznej, wspierania 

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

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

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

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

realizacje zadań tego typu w 2021r. Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na 

realizację zadań wynosi 40 000 zł. W odpowiedzi na ogłoszony Konkurs wpłynęło 5 ofert, 

wszystkie zostały złożone w wyznaczonym terminie, w zamkniętych opisanych kopertach.  

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej  Zarząd Powiatu w Brzezinach 

podjął uchwałę Nr 50/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację  zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w roku 2021 

z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 

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

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

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

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

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Na podstawie w/w uchwały 

zostały podpisane następujące umowy: 

• Umowa nr 94/2021 ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” – środki finansowe  w wysokości 4 000,00 

zł (słownie: cztery tysiące  zł), 

• Umowa nr 96/2021 ze Stowarzyszeniem „INNI” -  środki finansowe w wysokości 

4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset zł), 

• Umowa nr 92/2021 z Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym.  

środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł), 

• Umowa nr 93/2021 ze Stowarzyszeniem Seniorów INREGRACJA - środki finansowe 

w wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł), 

• Umowa nr 95/2021 ze Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” - środki 

finansowe w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).   

W trybie poza konkursowym dofinansowano następujące zadania: 

•       Zarząd Powiatu w Brzezinach  uchwałą Nr 36/21 z dnia 5 maja 2021 r.  w sprawie 

uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania, promocji 

i ochrony zdrowia pn. „Wyprawka dla niemowlaka” i zlecenia jego realizacji Fundacji 

na rzecz Rozwoju Szpitala” w Brzezinach, uznał celowość realizacji zadania i zlecił 

jego realizację w formie wspierania realizacji zadania i przyznał dotację w wysokości 

3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące).  

•       Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwałą Nr 45/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. 

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji 

ekologicznej pn.: „Od serca do serca” i zlecenia jego realizacji Kołu Gospodyń 

Wiejskich „Jordanowianki” z siedzibą w Jordanowie, uznał celowość realizacji 

zadania i zlecił jego realizację w formie wspierania realizacji zadania - przyznano 

dotację w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).  

      Zarząd Powiatu w Brzezinach  uchwałą Nr 70/21  z dnia 13 sierpnia 2021r. w sprawie 

uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu                                                  
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wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji pn.: 

„Pożegnanie wakacji z tenisem stołowym” i zlecenia jego realizacji Międzyszkolnemu 

• Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w Brzezinach, uznał celowość jego 

realizacji i zlecił jego realizację w formie wspierania realizacji zadania - przyznano 

dotację w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).  

• Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwałą Nr 77/21 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie 

uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu                                                  

wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej pn.: „Obrzęd 

kiszenia kapusty” i  zlecenia jego realizacji Kołu Gospodyń Wiejskich w Zalesiu, 

uznał celowość realizacji zadania i zlecił je do realizacji w formie wspierania 

realizacji zadania - przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa 

tysiące).  

• Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwała Nr 93/21 z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania 

nauki, oświaty edukacji pn. „Warsztaty kulinarne” i  zlecenia jego realizacji Kołu 

Gospodyń Wiejskich w Wągrach, uznał celowość realizacji zadania i zlecił je do 

realizacji w formie wspierania realizacji zdania – przyznano dotację w wysokości 

2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).  

• Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwałą Nr 94/21 z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu                                                   

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji pn. 

„Sport szkolny” i  zlecenia jego realizacji Powiatowemu Szkolnemu Związkowi 

Sportowemu w Brzezinach, uznał celowość realizacji zadania i zlecił je do realizacji w 

formie wspierania realizacji zdania – przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł 

(słownie złotych: dwa tysiące).  

• Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwałą Nr 100/21 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie 

uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu                                                   

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji pn. 

„Warsztaty ze strzelectwa sportowego” i  zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu 

Przyjaciół „LO Iwaszkiewicz” w Brzezinach, uznał celowość realizacji zadania i zlecił 

je do realizacji w formie wspierania realizacji zdania – przyznano dotację 

w wysokości 3 200,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście).     

•   Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwałą Nr 99/21 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie 

uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: 

„Uczmy się od siebie” i zlecenia jego realizacji Kołu Gospodyń Wiejskich 

„Zakręceni” z siedzibą w Kędziorkach, uznał celowość realizacji zadania i zlecił jego 

realizację w formie wspierania realizacji zadania - przyznano dotację w wysokości              

3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące).  

Na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego realizowanych we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w  2021 r. wydatkowano środki w wysokości  

38 800 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy osiemset).  

Współpraca o charakterze pozafinansowym prowadzona była w następujących formach: 

1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności w celu 

prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców powiatu, 

2. publikowania informacji o działaniach istotnych dla organizacji pozarządowych na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach, udostępnianiu informacji w lokalnych 
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mediach, a także udostępniania informacji innymi dostępnymi sposobami, w szczególności 

podczas otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

3. udzielania patronatu przez Starostę Brzezińskiego dla działań lub programów 

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

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

uznanych za szczególnie wartościowe, 

4. inicjowania lub współorganizowania szkoleń, spotkań, konferencji podnoszących jakość 

pracy osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu 

brzezińskiego, prowadzenie spotkań informacyjnych oraz udzielanie instrukcji i wskazówek 

w zakresie prawidłowego ubiegania się o dotacje z budżetu powiatu oraz rozliczania się 

z nich. 

        W 2021 r. z inicjatywy Zarządu Powiatu w Brzezinach zostały  przeprowadzone 

konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wyrażenia opinii 

o "Programie współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie na rok 2022” . 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja 

prawna 

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

poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej w  roku 2021 na terenie powiatu 

brzezińskiego działały dwa punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną, w jednym z nich 

świadczone było również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Punkt w którym udzielana 

jest nieodpłatna pomoc prawna jest punktem mobilnym, czynnym każdego dnia w innej 

gminie. Drugi punkt prowadzony przez Fundację „Młodzi Ludziom”, wyłonioną w trybie 

otwartego konkursu ofert, mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Brzezinach. Udzielano w nim porad z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

(trzy dni w tygodniu) oraz z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (dwa dni w tygodniu).  

Wykres 2. Realizacja zadań z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej  

i edukacji prawnej 

 
Źródło: Opracowanie własne  
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Z powyższego opracowania wynika, że ilość porad prawnych w latach 2017-2018 

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

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

porad udzielonych w roku 2020 do 142, na tak znaczne obniżenie wpływ miała sytuacja 

epidemiologiczna w kraju. W roku 2021 nastąpił ponownie nagły wzrost udzielonych porad 

do 285. 

Zadania z zakresu edukacji prawnej w 2021 r. zostały zlecone do  realizacji  Fundacji „Młodzi 

Ludziom”. W ramach edukacji prawnej odbyły się trzy szkolenia, które dotyczyły spraw 

spadkowych, zagrożeń występujących we współczesnych czasach np. takich jak stosowane 

przez oszustów metody: „na wnuczka”, „na policjanta”  „akwizytora” czy „telefon z banku”. 

Zostały opracowane i wydrukowane ulotki pt. „Dla kogo pomoc prawna? Nie bój się 

skorzystać” w ilości  1500 szt. a także informatory pt. „Dziecko też ma swoje prawa” w ilości 

150 szt. 

„Raport o stanie Powiatu Brzezińskiego za rok 2021” jest odpowiednim miejscem 

gdzie należy wpomnieć o współpracy Zarządu Powiatu w Brzezinach z organizacją 

porządową jaką jest Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”.   

 

Rysunek 3. Logo Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” 

 
Źródło: http://www.naszpowiat.eu/ 

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 lutego 

2012 r. i z tą datą rozpoczęło swoją działalność, natomiast działający przy Stowarzyszeniu - 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego rozpoczął działalność od maja 2012 r. 

W chwili obecnej UTW liczy ponad 100 słuchaczy.  

Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia odbywa się stosownie do bieżących możliwości 

finansowych Stowarzyszenia.   

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju Powiatu Brzezińskiego, 

pielęgnowanie tradycji, integrowanie społeczności lokalnej, propagowanie oraz rozwijanie 

aktywności życiowej młodzieży, osób dojrzałych, starszych, niepełnosprawnych oraz 

organizowanie i popieranie działalności zmierzającej do nawiązywania współpracy między 

organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, 

mieszkańcami miasta i gmin Powiatu Brzezińskiego oraz powiatów i miejscowości 

partnerskich w kraju i zagranicą. 

Do roku 2019 w skład Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego wchodzili: 

Jolanta Wojciechowska - Prezes  

Ewa Kowalczyk - Wiceprezes  

Ewa Dorożyńska - Sekretarz  

Mariusz Guzicki - Skarbnik  

Iwona Dudka - Członek Zarządu. 
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Od września 2019 r. w skład Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego 

weszli: 

Jacek Szeligowski – Prezes 

Rafał Szklarek – Wiceprezes, 

Aleksandra Frydrych – Sekretarz, 

Beata Kaczmarska – Skarbnik, 

Magdalena Adamska – Członek Zarządu.  

Rok 2021 pomimo trudnej sytuacji epidemicznej obfitował w liczne inicjatywy współpracy 

Starosty Brzezińskiego z Zarządem Stowarzyszenia.  Inauguracja roku akademickiego 

2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego nastąpiła w dniu                    

7 października 2021 r. przy udziale Starosty Brzezińskiego – Pani Renaty Kobiera, 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Brzezinach – Pana Krzysztofa Bogdańskiego oraz 

przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”. 

Wykład inauguracyjny poprowadziła Pani Katarzyna Łuczyńska, tematem wykładu było: „Jak 

nie dać się oszukać „metodzie na wnuczka”. 

 

Foto 16. Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2021/2022 UTW        

 
Źródło: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”. 

 

Kolejny wykład dla słuchaczy UTW został przeprowadzony 28 października 2021 r. nt: 

„Polskie Spisy Powszechne jako kopalnia wiedzy”, którego prowadzącą była Pani Iwona 

Ulanowska z Urzędu Statystycznego w Łodzi. 

W dniu 18 listopada 2021 r. odbył się kolejny wykład nt.: „Jak zadbać o testament i sprawy 

spadkowe”, w wykładzie udział wzięli licznie zebrani słuchacze UTW Powiatu 

Brzezińskiego, a prowadzącą była Pani Katarzyna Łuczyńska. 

W dniu 9 grudnia 2021 roku odbyła się wspólna wieczerza wigilijna (po rocznej przerwie).  
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Foto 17. Spotkanie wigilijne słuchaczy i sympatyków UTW  

 
Źródło: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego w Brzezinach 

 

Dzięki podjęciu ścisłej współpracy Starosty Brzezińskiego Pani Renaty Kobiera oraz 

Dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi Pana Dariusza Stachury możliwym stało się od miesiąca 

października 2021 r. organizowanie systematycznych wyjazdów mieszkańców powiatu na 

wydarzenia organizowane przez Teatr Wielki w Łodzi. W okresie od października do grudnia 

2021 r. Teatr Wielki w Łodzi zaprosił mieszkańców powiatu i zapewnił preferencyjne ceny 

biletów na następujące wydarzenia: 

1. Opera „Chopin”, 

2. Koncert „Przyjaciele Kazimierzowi Kowalskiemu”, 

3. Opera „Wesele Figara”.  

Udział w wyjazdach biorą nie tylko słuchacze i sympatycy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Powiatu Brzezińskiego ale również członkowie innych stowarzyszeń działających na terenie 

powiatu (Stowarzyszenie Seniorów „Integracja”, „Młodzi Duchem”, Stowarzyszenie 

Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”) oraz mieszkańcy 

powiatu niezrzeszeni  w stowarzyszeniach.  

Foto 18. Wizyta w Teatrze Wielkim w Łodzi. 

 

 
Źródło: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”  
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W dniu 28 sierpnia 2021 r. odbył się „Jarmark Regionalny” współorganizatorami imprezy 

było Starostwo Powiatowe w Brzezinach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu 

Brzezińskiego „Nasz Powiat”.  

W przeglądzie twórczości ludowej udział wzięło 15 wykonawców, wystąpili reprezentanci 

całego regionu (m.in. Skierniewice, Łowicz, Koluszki, Lipce Reymontowskie). Na szczególną 

uwagę zasługuje fakt, iż zgodnie z założeniami organizatorów „Jarmark Regionalny” był 

kontynuacją „Festiwalu Kultury Regionalnej”, który odbył się dokładnie rok wcześniej (28 

sierpnia 2020 r.). Wielu z wykonawców uczestniczyło w imprezie po raz drugi i zgodnie z ich 

zapewnieniami do Brzezin będą wracali z wielką przyjemnością, ze względu na atmosferę 

oraz gorące przyjęcie przez Organizatorów.  

Przypomnieniem Festiwalu Kultury Regionalnej 2020 w Brzezinach, był występ zespołu 

„Ziemia Słupiecka”, który podczas „Jarmarku Regionalnego” wystąpił na zaproszenie 

Organizatorów jako ubiegłoroczny laureat.   

Oprócz zespołów ludowych, zespołów tanecznych, solistów i gawędziarzy w imprezie udział 

wzięli wystawcy, m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia i instytucje 

współpracujące z Powiatem Brzezińskim. W namiotach wystawienniczych można było nabyć 

wyroby rękodzieła (np. papierowe kompozycje kwiatowe, haftowane serwety) i skosztować 

regionalnych potraw (np. ziemniaczane pączki z Zalesia). 

Patronami wydarzenia byli: Marszałek Województwa Łódzkiego i Starosta Brzeziński. 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu                      

w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "EtnoPolska 2021". Partnerem 

wydarzenia było Województwo Łódzkie.      

Z ogromną przyjemnością organizatorzy gościli wśród uczestników ludowy Zespół Dziecięco 

- Młodzieżowy: „Białyńskie Nutki” – zespół w Brzezinach wystąpił po raz drugi oraz 

Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Głuchowiacy”, dla których występ                        

w Brzezinach był pierwszym występem dla tak licznej publiczności.   

 

Foto 19. Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Głuchowiacy” przygotowuje 

się do swojego pierwszego publicznego występu. 

 

 
Źródło: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”. 
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Święto folkloru połączono z XX - leciem powstania Powiatu Brzezińskiego, ze względu na 

panujący w kraju stan epidemii, obchody jubileuszowe znacznie ograniczono.  

Uroczyście obchody święta rozpoczęli: Starosta Brzeziński – Pani Renata Kobiera, 

Wicestarosta – Pan Ryszard Śliwkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach – Pan 

Krzysztof Bogdański, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” 

– Pan Jacek Szeligowski.  

Uroczystość swoją obecnością uświetnił Pan Piotr Adamczyk – Wicemarszałek 

Województwa Łódzkiego, który podkreślił, iż  zawsze z wielką przyjemnością odwiedza 

Ziemię Brzezińską.  

 

Historię walki o powstanie powiatu w obecnym kształcie od roku 1998, przedstawił poseł na 

Sejm VIII kadencji, Zastępca Burmistrza Miasta Brzeziny w latach 2010 – 2014, Wicestarosta 

Brzeziński w latach 2014 - 2018, obecnie Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego 

Województwa Łódzkiego w Łodzi – Pan Roman Sasin. 

 

Foto 20. Wspomnień czar ……. 

 

 
Źródło: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”. 

 

W dniu 29 sierpnia 2021 r. (niedziela) odprawiona została Msza Święta, podczas której 

modlono się w intencji Mieszkańców Powiatu Brzezińskiego z racji XX lecia powołania 

Powiatu do istnienia. Msza Święta celebrowana była przez proboszcza parafii pw. Św. 

Franciszka z Asyżu w Brzezinach o. Benedykta Kordulę. 
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Foto 21. Msza Święta w intencji Mieszkańców Powiatu Brzezińskiego. 
 

 
Źródło: https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Franciszka-Brzeziny 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2021 na terenie powiatu funkcjonowały Warsztaty 

Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie”.  Warsztaty zostały utworzone przez Stowarzyszenie 

Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych  „Naszym Dzieciom”, ul. Piłsudskiego 14, 

95-060 Brzeziny w dniu 29 grudnia 2005 roku  i działają nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.  
Warsztaty Terapii Zajęciowej zajmują 17 pomieszczeń o łącznej powierzchni 400 m2. 

Pomieszczenia, w których funkcjonują Warsztaty przystosowane są do potrzeb uczestników:  

- poręcze na korytarzu, 

- łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 

- podjazd, winda. 

Do dyspozycji uczestników WTZ jest mikrobus przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych.   

WTZ zatrudniają 15 osób na umowę o pracę. 

WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku  w godz. od 800 do 

1600. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się                           

w grupach 5 osobowych w pracowniach terapeutycznych: 

– informatycznej, 

– rękodzieła, 

– plastycznej, 

– krawieckiej, 

– artystycznej, 

– gospodarstwa domowego, 

– umiejętności społecznych i przygotowania zawodowego. 

Prowadzone było wsparcie psychologiczne, specjalisty do spraw rewalidacji oraz rehabilitacja 

lecznicza, realizowane były indywidualne programy rehabilitacji i terapii.  

 

 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Franciszka-Brzeziny
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Tabela 14. Rodzaj niepełnosprawności uczestników WTZ  

Rodzaj niepełnosprawności 
Liczba 

osób 

Upośledzenie umysłowe 12 

Choroby neurologiczne, upośledzenie umysłowe, upośledzenie narządu 

ruchu 
2 

Upośledzenie narządu ruchu, choroby laryngologiczne, upośledzenie 

umysłowe 
1 

Choroby psychiczne i neurologiczne 1 

Choroby neurologiczne, upośledzenie narządu ruchu  1 

Choroby neurologiczne, upośledzenie narządu ruchu, dysfunkcja 

narządu wzroku 
1 

Choroby neurologiczne 1 

Upośledzenie umysłowe, upośledzenie narządu ruchu 3 

Upośledzenie umysłowe, upośledzenie narządu ruchu, inne 1 

Choroby psychiczne 3 

Choroby psychiczne, upośledzenie narządu słuchu 1 

Epilepsja,  choroby psychiczne  1 

Choroby neurologiczne i narządu wzroku 2 

Upośledzenie umysłowe i dysfunkcja narządu wzroku 1 

Upośledzenie umysłowe, inne schorzenia 1 

Choroby układu oddechowego, upośledzenie narządu ruchu, inne 

schorzenia 
1 

Całościowe zaburzenia rozwojowe, upośledzenie umysłowe 2 

Źródło: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzezinach 

Rodzaj prowadzonych zajęć obowiązkowych przez WTZ: 

• Terapia grupowa, indywidualna i zbiorowa 

• Arteterapia 

• Muzykoterapia 

• Teatroterapia. 

• Filmoterapia. 

• Ludoterapia. 

• Ergoterapia. 

• Estetoterapia. 

• Biblioterapia. 

• Wsparcie psychologiczne. 
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• Wsparcie pedagogiczne. 

• Socjoterapia. 

• Aromatoterapia. 

• Kinezyterapia. 

• Terapia manualna. 

• Terapia grupowa. 

• Zajęcia rewalidacyjne. 

• Terapia pedagogiczna przy komputerze. 

• Terapia przez kontakt z przyrodą, sylvoterapia. 

• Przygotowanie do pracy. 

• Warsztaty zawodowe. 

• Zajęcia relaksacyjne. 

• Zajęcia rekreacyjne. 

• Konkursy. 

      Rozwijanie są również umiejętności życia codziennego: 

1. Trening ekonomiczny. 

2. Szkolenia w zakresie edukacji prozdrowotnej i prorodzinnej: 

3. Szkolenia psychoedukacyjne. 

Organizowane zostały dodatkowe zajęcia dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: 

Imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne: 

- 15 lecie WTZ w Brzezinach w Brzezinach 

- „Andrzejki” 

-  Wigilia 

Udział w konkursach i prezentacjach o charakterze miejskim, regionalnym i ogólnopolskim:  

- Wirtualny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych „Dąbrowa 2021”, 

- Warsztatowy Pokaz Mody – „EKO 2021”, 

- Przegląd Twórczości Plastycznej Osób Chorych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak 

balsam”  

Inne: 

      - wycieczka do Muzeum Regionalnego w Brzezinach, do kościoła św. Anny oraz  

      św. Franciszka z Asyżu i św. Ducha w Brzezinach, na Cmentarz Ewangelicki  

      w Brzezinach, na Cmentarz Wojenny w Jeżowie. 

      - trzydniowa wycieczka na Mazury. 

Podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa o finansowanie działalności 

warsztatów z dnia 29 grudnia 2005 roku pomiędzy Powiatem Brzezińskim,                              

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

Środki jakie zostały przyznane na działalność WTZ w 2021 roku to kwota 843 780zł, z czego:  

- kwota 759 360 zł – środki PFRON,  

- kwota 84 420 zł – środki samorządu. 

W warsztatach w roku 2021 uczestniczyło 35 osób (15 kobiet i 20 mężczyzn): 

13 osób w przedziale wiekowym 20-29 lat, 10 osób w przedziale wiekowym 30-39 lat, 7 

osób w przedziale wiekowym 40-49 lat, 5 osób w przedziale wiekowym 50 i powyżej. 

Cztery osoby opuściły placówkę w 2021 roku oraz cztery osoby zostały przyjęte do 

uczestnictwa w Warsztatach, trzy osoby oczekują na przyjęcie. 
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5. POLITYKA SPOŁECZNA 

5.1.  „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych” 

Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych – włączenie społeczne poprzez 

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

projekt skierowany jest do 140 osób niesamodzielnych wymagających opieki lub wsparcia                           

w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego oraz 60 osób z otoczenia osób niesamodzielnych, 

niepełnosprawnych (opiekunów). 

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

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

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

wsparciem w projekcie większej liczby kobiet. 

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

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

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

ubóstwa. Stereotypowe postrzeganie obowiązków kobiet powoduje, że na nie spada 

zazwyczaj obowiązek opieki nad chorymi członkami rodziny i z tego względu założono 

zdecydowaną przewagę kobiet w grupie opiekunów objętych wsparciem. Wśród uczestników 

są osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

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

Korzyści osiągane z wdrożenia projektu: 

- kontakt społeczny, dzięki czemu zostanie ograniczone poczucie osamotnienia, 

wyobcowania, odrzucenia, 

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

zwiększeniu aktywności fizycznej i samodzielności, 

- lepsze samopoczucie,  

- lepsza sprawność intelektualna i fizyczna, 

- pomoc w realizacji zabiegów pielęgnacyjnych, 

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

- wsparcie i pomoc w załatwianiu codziennych spraw, 

- możliwość wymiany doświadczeń w opiece nad osobami przewlekle chorymi, 

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

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

„kobiece” lub „męskie”. 

- zapewnienie adekwatnego wsparcia do rzeczywistych potrzeb uczestników (ankiety 

rekrutacyjne na podstawie których określone zostaną potrzeby wynikające z rodzaju 

niepełnosprawności).  

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

niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi,                       

z niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium 

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

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

w oparciu o następujące zasady:  

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

wyboru wartości i celów życiowych; 
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- indywidualizacji czyli podmiotowego podejścia do uczestnika, jego niepowtarzalności 

osobowej z jej prawami i potrzebami; 

- poufności - respektowanie prywatności i nieujawniania informacji uzyskanych od uczestnika 

bez jego wiedzy i zgody osobom trzecim; 

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

życie; 

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

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

infrastrukturę pomocy i integracji społecznej, 

- wzmacniania kompetencji i możliwości rozwoju poprzez wyposażenie w wiedzę                              

i umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, 

- neutralności - poszukiwania przyczyn i sposobów rozwiązań związanych z sytuacją 

problemową 

- obiektywizmu – wszechstronne, oparte na profesjonalnej wiedzy rozpatrywanie każdej 

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

przez klienta z usług pomocy i integracji społecznej, 

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

korzyści poszczególnych członków środowiska rodzinnego.  

W ramach projektu realizowane są przez partnerów następujące działania: 

1. praca socjalna, 

2. rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

3. rozwój usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, 

4. poradnictwo specjalistyczne dla osób niesamodzielnych oraz otoczenia, 

5. rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego                    

wraz  z jego zakupem, 

6. wsparcie towarzyszące dla osób niesamodzielnych - zapewnienie posiłków, 

7. wsparcie towarzyszące dla osób niesamodzielnych - przewozy specjalne, 

8. usługi specjalistyczne - zajęcia z hipoterapią, 

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

10. mieszkania wspomagane. 

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

Projekt realizowany w partnerstwie: Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość - Polska, Europa, 

Świat, Gmina Rogów, Powiat Brzeziński 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, jako jeden z partnerów odpowiedzialny 

jest za następujące formy wsparcia: 

 

Tabela 15. Formy wsparcia udzielane przez PCPR 

LP. 
FORMY WSPRACIA UDZIALANE PRZEZ 

PARTNERA PROJEKTU  

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH ZE 

WSPARCIA 

1. 
Praca socjalna 

 
225 

2. 
Poradnictwo specjalistyczne dla osób 

niesamodzielnych oraz otoczenia 
33 

3. 

Rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu 

wspomagającego i pielęgnacyjnego wraz z jego 

zakupem 

51 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 
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Praca socjalna: zapewnianie wsparcia uczestnikom projektu. Tworzenie Indywidualnej 

Ścieżki Wsparcia, w której określane są potrzeby danego uczestnika, ocena sytuacji 

materialnej i życiowej. Pracownicy socjalni nawiązują i utrzymują kontakt z opiekunami 

faktycznymi, informują o możliwych formach wsparcia, monitorują sposób uczestnictwa. 

Pozostają w stałym kontakcie z realizatorami usług w projekcie. 

Poradnictwo specjalistyczne: poradnictwo psychologa, pedagoga i prawnika. Świadczone jest 

w miejscu zamieszkania uczestnika lub siedzibie PCPR. Poradnictwo ma na celu poprawę 

funkcjonowania społecznego  uczestników. 

USŁUGI SPECJALISTYCZNE – ZAJĘCIA Z HIPOTERAPII. 

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

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

i aktywizacji osób niesamodzielnych w szczególności niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają 

się równolegle z innymi formami usprawniania osób i uczestniczy w nich 40 osób 

niesamodzielnych, dla osób niesamodzielnych ruchowo zorganizowano transport. W skład 

Zespołu Hipoterapii wchodzą instruktor hipoterapii/rekreacji ruchowej ze specjalizacją jazda 

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

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

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

są na trzy grupy o zróżnicowanym stopniu zaawansowania: 

1. hipoterapia bierna,  

2. hipoterapia czynna  –  polegająca na kontakcie z koniem,  

3. hipoterapia czynna – polegająca jeździe konnej. 

MIESZKANIA WSPOMAGANE. 

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

opuszczające opiekę instytucjonalną (po uwzględnieniu zaświadczenia lekarskiego i opinii 

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

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

polega na przygotowaniu uczestników przez specjalistów do prowadzenia samodzielnego 

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

prowadzonego przez terapeutę zajęciowego przygotowywane i spożywane są 3 posiłki 

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

finansowy, zarządzanie mieszkaniem. Treningi prowadzone są  grupowo jednakże ich 

natężenie jest związane z aktualną kondycją psycho - fizyczną uczestników. 

Lokale są doposażone i zaadoptowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

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

w którym znajdują się Mieszkania Wspomagane znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

DPS  w Dąbrowie.  

Funkcjonowanie Mieszkań monitorują zatrudnieni pracownicy, a w szczególności 

opiekunowie mieszkań i realizator zadania. Usługi wspierające aktywność osoby                            

w mieszkaniu dotyczą podtrzymania lub powstrzymania regresu maksymalnego osiągalnego 

dla danej osoby poziomu sprawności  w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, 

utrzymania lub rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych. 

Mieszkańcy otrzymują pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, 

realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, z wykorzystaniem usług 

dostępnych w społeczności lokalnej , które mogą być realizowane m.in.  poprzez: 

pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, treningi umiejętności praktycznych, trening 

higieny, trening finansowy, trening zarządzania mieszkaniem, trening kulinarny, trening                      

i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i trening umiejętności społecznych. 
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Jak mówią Mieszkańcy: ,,Czujemy się tu jak we własnym domu” 

Foto 22. Mieszkania Wspomagane w Dąbrowie 

 

 
 

  

Foto: Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

 

5.2. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

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

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

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

Na terenie Powiatu Brzezińskiego organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie 

zarządzenia nr 21 Starosty Brzezińskiego z dnia 21 grudnia 2 0 11 r. jest Powiatowe Centrum 

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

rodzinnej pieczy zastępczej. 

W Powiecie Brzezińskim w roku 2021 funkcjonowały 34 rodziny zastępcze oraz dwa 

rodzinne domy dziecka. Wśród tej liczby przeważały rodziny zastępcze spokrewnione (17)                

i rodziny zastępcze niezawodowe (16). Liczba rodzin zastępczych zawodowych oraz liczba 

rodzinnych domów dziecka jest stała od lat. Zmianom podlega natomiast liczba rodzin 

spokrewnionych i niezawodowych. Rok ubiegły był pod tym względem dość statyczny. Nie 
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zawiązała się żadna nowa rodzina zastępcza, natomiast rozwiązaniu uległy: jedna rodzina 

spokrewniona i jedna niezawodowa.  

Strukturę rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Brzezińskim prezentuje Rysunek …... 

Rysunek 4. Struktura rodzinnej pieczy zastępczej na dzień 31 grudnia 2021 r. 

 

 

                                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

W roku 2021 w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 56 dzieci,  poniższa tabela 

przedstawia ich strukturę wiekową. 

Tabela 16. Struktura wiekowa dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2021 roku 

PRZEDZIAŁ WIEKOWY Liczba Wychowanków 

0 – 3 LATA 1 

OD 4 LAT DO 12 ROKU 

ŻYCIA 

21 

13 – 17 LAT 18 

18 LAT I POWYŻEJ 16 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 

Jak  wynika z powyższego zestawienia dominująca pod względem liczebności jest grupa 

wychowanków w przedziale wiekowym 4 – 12 lat. Dość licznie reprezentowana jest także 

grupa osób powyżej 18 roku życia. Jest to związane z możliwością, jaką oferuje ustawa                       

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

która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać                                    

w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-

wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom 

dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki. Większość pełnoletnich 

wychowanków wybiera tę możliwość, gdyż preferują optymalnie najdłuższy czas pobytu                    

w rodzinie zastępczej. 

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania osób pełniących funkcję rodzin zastępczych oraz 

prowadzących rodzinne domy dziecka, większość z nich przebywa na terenie Miasta 

PCPR 

ORGANIZATOR  

PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 

16 RODZIN 

NIEZAWODOWYCH 

 

17 RODZIN 

SPOKREWNIONYCH 

1 RODZINA 

ZAWODOWA 
2 RODZINNE DOMY 

DZIECKA 
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Brzeziny. W następnej kolejności pod względem liczebności plasuje się gmina Brzeziny                    

i gmina Rogów z siedmioma formami pieczy zastępczej. Na terenie pozostałych dwóch gmin 

funkcjonuje łącznie 6 form rodzinnej pieczy zastępczej: 5  - gm. Dmosin i 1  – gm.  Jeżów. 

Wśród opiekunów pełniących funkcję rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy 

dziecka w roku ubiegłym występowało 14 małżeństw oraz 22 samotnych osób. Jeśli chodzi o 

charakterystykę osób samotnie wychowujących dzieci w ramach pieczy, są to najczęściej 

kobiety w wieku po 50. roku życia.                                 

W przypadku rodzin spokrewnionych  i niezawodowych są to babcie i ciocie, rzadziej starsze 

rodzeństwo. 

Tabela 17. Struktura pokrewieństwa opiekunów z wychowankami 

Rodzaj pokrewieństwa między opiekunem                                           

a wychowankiem w rodzinnych formach pieczy zastępczej 

Liczba rodzin 

dziadkowie 14 

rodzeństwo 3 

wujostwo 10 

brak pokrewieństwa 8 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 

Przeważająca liczba rodzin sprawowała opiekę nad jednym dzieckiem (27 rodzin), cztery 

rodziny miały w pieczy po dwoje wychowanków, zaś dwie rodziny opiekowały  się trójką 

dzieci. 

Inaczej sytuacja wygląda w dwóch funkcjonujących na terenie powiatu rodzinnych domach 

dziecka, gdyż są to formy nastawione na zabezpieczenie potrzeb większej  liczby 

wychowanków. W rodzinnych domach dziecka w Powiecie Brzezińskim w roku ubiegłym 

łącznie wychowywało  się  15 dzieci. 

Tabela 18. Liczba dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej w roku 2021 

Liczba dzieci w rodzinie 

zastępczej 

Liczba rodzin zastępczych 

1 dziecko 27 

2 dzieci                            4 

3 dzieci 2 

Liczba dzieci w RDD 15 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 
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W 2021 roku nie zawiązała się żadna nowa rodzina zastępcza, natomiast w funkcjonujących 

już formach rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono 5 nowych wychowanków. 

W ciągu roku rozwiązaniu uległy dwie rodziny, ze względu na usamodzielnienie 

wychowanków. 

Ruch rodzin zastępczych i wychowanków w skali ubiegłego roku obrazuje poniższa tabela. 

 

 

Tabela 19. Dynamika rozwoju rodzin zastępczych i ich wychowanków 

TYP RODZINNEJ  

PIECZY ZASTĘPCZEJ 
N
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spokrewnione - 1 1 2 

niezawodowe - 1 - 1 

zawodowe - - - - 

rodzinny dom dziecka - - 4 2 

OGÓŁEM 0 2 5 5 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje 

wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł miesięcznie. Mając na względzie specyfikę pracy 

rodziny zastępczej, wymagającej całodobowej dyspozycji, ogromnej odpowiedzialności oraz 

zaangażowania w sprawowanie pieczy nad wychowankami pozbawionymi opieki 

rodzicielskiej, w roku ubiegłym uznano za zasadne podniesienie  kwoty wynagrodzeń 

(Uchwała nr XXXVII/183/21 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 25 maja 2021 roku w 

sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla zawodowych rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów dziecka). 

Od maja 2021 roku rodziny zawodowe i prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują 

następujące wynagrodzenia określone w tabeli: 

 

Tabela 20. Wynagrodzenia otrzymywane przez rodziny zawodowe i prowadzący 

rodzinne domy dziecka 

Typ rodzinnej pieczy Wynagrodzenie 

obowiązujące                           

do 30 kwietnia 2021 r. 

Kwota obowiązująca            

od 1 maja 2021 r. 

Rodzinne domy dziecka 
 

3.000 zł 

 

3.500 zł 

Zawodowe  

rodziny zastępcze 

 

2.600 zł 

 

3.100 zł 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 
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Łączna kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaconych zawodowym rodzinom 

zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w 2021 roku wyniosła 137 478 zł. 

5.3. Wsparcie dla osób w wieku poprodukcyjnym i wymagającym opieki 

całodobowej 
Analizując wykonanie zadań powiatu z zakresu polityki społecznej należy zwrócić 

uwagę na system wsparcia dla osób w wieku poprodukcyjnym i wymagającym opieki 

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

niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych mogą zostać umieszczone 

w domu pomocy społecznej. 

Niezmiennie na terenie Powiatu Brzezińskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej: 

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

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami z działalności DPS - ów z terenu Powiatu 

Brzezińskiego wynika, że w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach zamieszkują 82 osoby 

natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie 84 osoby. Strukturę wiekowa 

mieszkańców przedstawia poniższa tabela.    

Tabela 21. Struktura wiekowa mieszkańców DPS - ów z terenu Powiatu Brzezińskiego 

Przedział 

wiekowy 

Dom Pomocy Społecznej 

w Brzezinach 

Dom Pomocy Społecznej 

w Dąbrowie 

od 18 do 40 lat 1 14 

od 41 do 60 lat 11 27 

powyżej 60 lat 70 43 

Ogółem 82 84 
Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach oraz Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie. 

Z tabeli wynika, że  w DPS w Brzezinach w przedziale wiekowym od 18 do 40 lat 

zamieszkuje tylko 1 osoba, a najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy powyżej 60 lat, bo aż 

70 osób (85,4 % wszystkich mieszkańców DPS Brzeziny). W DPS w Dąbrowie zamieszkuje 

14 osób w wieku od 18 do 40 lat (co stanowi 16,7 % wszystkich mieszkańców DPS                          

w Dąbrowie), a mieszkańcy w wieku powyżej 60 roku życia stanowią 51,2 % wszystkich 

mieszkańców DPS w Dąbrowie (43 osoby).   

Wykres 3. Struktura wiekowa mieszkańców Domów Pomocy Społecznej                

z terenu Powiatu Brzezińskiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z DPS Dąbrowa i DPS Brzeziny  
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Z powyższego wykresu wynika, że największy odsetek mieszkańców (42,2 % 

wszystkich zamieszkujących w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu) w wieku 

powyżej 60 lat zamieszkuje w DPS w Brzezinach i są to osoby przewlekle somatycznie chore, 

większość mieszkańców pochodzi z powiatów: brzezińskiego, rawskiego oraz łódzkiego 

wschodniego. 

Wśród ogólnej liczby mieszkańców DPS w Brzezinach, 10 osób nie posiada żadnej 

rodziny.    

Natomiast Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie jest placówką zapewniającą całodobową 

opiekę dla kobiet przewlekle psychicznie chorych. 

 

Tabela 22. Stan prawny mieszkanek 

Stan prawny mieszkanki Ilość mieszkanek 

Pełnia praw 19 

Częściowo ubezwłasnowolnione 4 

Całkowicie ubezwłasnowolnione 23 

Posiadające kuratora 38 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie. 

 

Obecnie przez DPS w Dąbrowie realizowane jest zadanie pn. „Budowa Centrum opiekuńczo 

– mieszkalnego w Dąbrowie, gmina Jeżów, powiat brzeziński”. Całkowita wartość robót 

budowlanych wyniesie 2 463 266,27zł. Termin realizacji zadania do dnia 30 lipca 2022r. 

Zadanie współfinansowane  jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego z programu: 

Centra opiekuńczo - Mieszkalne. 

Rysunek 5. Budowa Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Dąbrowie, gmina Jeżów, 

powiat brzeziński. 

 
Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

„Centrum opiekuńczo – mieszkalne” to placówka pomagająca i wspierająca w codziennym 

życiu dorosłe osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
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niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego 

lub całodobowego. 

W ramach celu głównego wyznaczone są cele szczegółowe: 

- wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych 

osób niepełnosprawnych, 

- umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę 

możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- poprawa jakości życia uczestników programu w ich środowisku lokalnym, 

- zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i 

możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, 

- odciążenie faktycznych opiekunów Uczestników Programu poprzez umożliwienie im 

kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności, 

- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Projektowana baza lokalowa Centrum uwzględnia konieczność zapewnienia dostępności 

osobom niepełnosprawnym do urządzeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń socjalno-

bytowych, w budynku przewidziano: 

5 pokoi mieszkalnych z łazienkami, łącznie dla 10 mieszkańców, gabinet, salon, 

pomieszczenia techniczne, gospodarcze, socjalne. Wszystkie projektowane pomieszczenia 

pozbawione są barier architektonicznych i są dostępne z zewnątrz dla osób 

niepełnosprawnych. Powierzchnia zabudowy obiektu będzie wynosiła 499,60 m2, 

powierzchnia użytkowa – 429,57 m2, będzie to budynek z jedną nadziemną kondygnacją.   

Foto 23. Rozpoczęte roboty budowlane przy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w 

Dąbrowie 

 
Źródło: Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie 

5.4. Zapobieganie  wykluczeniu społecznemu 

Powiat przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w analizowanym 

okresie realizował również zadania w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu. 
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Podział i wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przyznawanych powiatowi zgodnie  z algorytmem. 
 

W 2021 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, na rzecz osób                         

z niepełnosprawnością realizowano głównie zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Najpilniejsze potrzeby osób z niepełnosprawnością były zaspokajane poprzez: 

1. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej; 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                   

i środki pomocnicze; 

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych; 

4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych; 

5. Dofinansowanie o uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 

Tabela 23. Wykorzystanie środków algorytmowych PFRON w 2021 roku (w zł) 
 

Rodzaj zadania 

Kwota                          

wykorzystana                  

Środki finansowe dla powiatu ogółem, w tym: 1 475 943 
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej* 38 068 
Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania 

warsztatów terapii zajęciowej 
759 193 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej,              

w tym: 
647 903 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 

149 808 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i 

technicznych  
199 692 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 99 931 

Dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym 198 472 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 

* Środki będące w dyspozycji PUP  

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 
 

W roku ubiegłym wnioskowano przede wszystkim o dofinansowanie do: aparatów 

słuchowych, pieluch, protez, ortez, obuwia ortopedycznego, wózków inwalidzkich. Z tego 

typu dofinansowania skorzystało łącznie 145 osób, na łączną kwotę 149 807,81 zł.  

Suma środków przewidzianych w planie finansowym na powyższe zadania pokryła w całości 

potrzeby zgłaszane przez wnioskodawców w 2021 roku.  

 

Likwidacja barier technicznych i  w komunikowaniu się 

 

W roku 2021 przyznano dofinansowanie do likwidacji barier technicznych                                     

na łączną kwotę 53 811 zł. 

Z dofinansowania skorzystało 57 osób, a przedmiotem umów o dofinansowanie były m.in. 

łóżka rehabilitacyjne (9), podnośnik, schodołaz, wanna oraz cyberoko. 
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Największą popularnością cieszyło się dofinansowanie do likwidacji barier                               

w komunikowaniu się. Ze wsparcia w postaci dofinansowanie do zakupu sprzętu 

komputerowego (komputer, tablet, laptop) skorzystało 35 osób. W tym obszarze udzielono 

wsparcia na kwotę 145 881 zł. 

Kwota zaplanowana w planie finansowym na powyższe zadanie pozwoliła na pozytywne 

rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków. 

 

Likwidacja barier architektonicznych 

 

W roku 2021 przyznano dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych                                     

na łączną kwotę 99 931 zł. W ramach tego zadania zrealizowano 6 wniosków. 
 

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

W roku ubiegłym 140 osób skorzystało z możliwości ubiegania się o dofinansowanie do 

turnusu rehabilitacyjnego. Kwota zaplanowana w planie finansowym pozwoliła na pozytywne 

rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków. Realizacja zadania zakończona została 

wydatkowaniem kwoty 198 472 zł. 

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 

 

W 2021 roku powiat po raz 10 przystąpił do realizacji pilotażowego programu                        

„Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków PFRON. Działania realizowane   w ramach 

programu dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie 

osób niepełnosprawnych. Program w 2021 roku zasięgiem obejmował następujące obszary 

wsparcia: 

Moduł I  

Obszar A Zadanie 1 –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  

do posiadanego samochodu (dysfunkcja ruchu), 

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

oraz oprogramowania (dysfunkcja ruchu i wzroku) 

elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja wzroku), 

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

oraz oprogramowania (dysfunkcja słuchu), 

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

elektronicznym, 

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym, 

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

nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na 

III poziomie jakości, 

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny (co najmniej na III poziomie jakości), 

Moduł II  –  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 

W 2021 roku w ramach programu wpłynęło rozpatrzono pozytywnie 24 wnioski                                     

o dofinansowanie na łączną kwotę 265 331,27 zł. 
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Szczegółowe informacje na temat rodzaju realizowanych zadań w ramach programu 

przedstawia tabela poniżej: 

 

Tabela 24. Wykorzystanie środków finansowych program „Aktywny samorząd” 

Obszary wsparcia Ilość 

umów 
Wydatki 

A1. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania                               1 5 100,00 

B1. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 1 8 995,00 

B4. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 3 12 000,00 

C1. Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie    

        Elektrycznym 
3 156 380,00 

C2. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej      

        posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego                            

        o napędzie elektrycznym 

3 5 355,57 

C3. Pomoc w zakupie protezy kończyn, w której  

        zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 
1 25 000,00 

C4. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej  

        posiadanej protezy 
1 7 500,00 

Pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 11 45 000,70 

Ogółem 24 265 331,27 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 

„Program  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie 

brzezińskim na lata 2017 – 2020”  

Punkt Interwencji Kryzysowej, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

udziela poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez psychologa, pracownika 

socjalnego,  pedagoga oraz instruktora terapii uzależnień. Możliwość umówienia spotkania 

była zawsze indywidualnie dostosowywana do klienta, aby umożliwić jak najskuteczniejszą 

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

się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach (ul. Konstytucji 3 

Maja 3/5, II piętro).              

W uzasadnionych przypadkach specjaliści udawali się do miejsca zamieszkania interesantów, 

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

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

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

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

mogących udzielić im dalszego wsparcia. W związku z trwającym na terenie Polski stanem 

epidemii, spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, poza możliwością 

kontaktów bezpośrednich ze specjalistami PIK pomoc mogła być udzielana również 

telefonicznie i mailowo, a osoby doświadczające przemocy w rodzinie otrzymywały 

informację o aplikacji mobilnej "Twój Parasol". 
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 Informator zawierający spis miejsc i specjalistów wraz z opisem ich działalności oraz 

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

internetowe) był dostępny dla wszystkich klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w  Brzezinach. 

 Pisemną informację o działaniu Punktu oraz dane kontaktowe otrzymały również 

osoby, wobec których sporządzono „Niebieską Kartę”- w 2021 roku wpłynęły 3 Karty. 

 W 2021 roku w ramach ww. form poradnictwa psycholog udzielił 50 konsultacji, 

pracownik socjalny 1 konsultację (pedagog i  instruktor terapii uzależnień 0 konsultacji).                

Z pomocy skorzystało 19  osób, niektóre z nich wielokrotnie. 

W 2021 roku nie realizowano programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w 

rodzinie, jak również programu psychologiczno- terapeutycznego dla sprawców przemocy w 

rodzinie - powodem była niemożność zrekrutowania prowadzących, których kwalifikacje 

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

2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne 

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

ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących 

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. 

Realizacja „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą na lata 2021-2027”                           

W 2021 roku został opracowany i przyjęty do realizacji „Powiatowy program profilaktyczny 

w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do 

dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2021-2027”.  

Ma on na celu : 

• zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy w zakresie kompetencji                        

i umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, rozwiązywania 

kryzysów, poprawy relacji interpersonalnych w rodzinach dotkniętych i zagrożonych 

przemocą domową, 

• edukację rodziców/opiekunów w zakresie właściwych postaw rodzicielskich, metod                

i form wychowania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz konsekwencji 

stosowania przemocy wobec dzieci, 

• propagowanie pozytywnych postaw rodzicielskich i metod wychowawczych                       

w społeczności lokalnej, 

• informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia i pomocy w ze strony instytucji                 

i organizacji pozarządowych w sytuacjach kryzysowych. 

W 2021 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzone zostały 

dwa szkolenia dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie 

powiatu, pn. "Siecioholizm - jak rozpoznać uzależnienie dziecka od nowoczesnych 

technologii" oraz "Bo Ty niczego nie rozumiesz - jak żyć z dorastającym dzieckiem". 

Podczas Jarmarku Regionalnego odbywającego się na terenie  amfiteatru im. Jana Pawła II 

dostępne były materiały promujące Punkt Interwencji Kryzysowej, rodzicielstwo zastępcze 

oraz informacje  o  możliwościach uzyskania wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach. 

W siedzibie Centrum dostępne były: informator nt. skutecznych metod wychowawczych: 

"Cechy skutecznej komunikacji. Oddziaływania wychowawcze - motywacja, karanie                         

i postawa konsekwentna" oraz materiały informacyjne dotyczące problematyki FASD. 

 Po otrzymaniu przez PCPR informacji o stosowaniu przemocy w rodzinach, gdzie 

obecne są dzieci, oprócz zaoferowania specjalistycznej pomocy dla sprawcy i ofiary, 
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szczególny nacisk położony został na psychoedukację dotyczącą wpływu konfliktu 

rodzicielskiego na dzieci. 

      5.5. Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Do dyspozycji osób niepełnosprawnych na terenie powiatu jest Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Brzezinach. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Brzezinach działa zgodnie             

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

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

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

osób niepełnosprawnych. W skład zespołu wchodzi 29 osób: przewodniczący oraz sekretarz 

wchodzi: 11 lekarzy, 4 psychologów, 5 pedagogów, 3 pracowników socjalnych, 3 doradców 

zawodowych. Wszyscy członkowie posiadają zaświadczenia Pełnomocnika Rządu do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych o ukończonym szkoleniu w zakresie zagadnień społecznych, 

organizacyjnych, prawnych systemu orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności. Z uwagi na stan epidemiczny w kraju, komisje pracowały w trybie 

zaocznym orzekając na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej w składach 

dwuosobowych.   

Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności wśród mieszkańców powiatu w roku 

2021 było: upośledzenie narządu ruchu – 202 orzeczeń, choroby układu oddechowego                        

i krążenia – 53 orzeczeń, ponadto wydano orzeczenia w związku z wystąpieniem chorób 

neurologicznych, zaburzeń głosu, mowy i chorób słuchu, chorobami psychicznymi, 

schorzeniami endokrynologicznymi, metabolicznymi, zaburzeniami enzymatycznymi, 

chorobami zakaźnymi, zeszpecenia, chorobami układu krwionośnego, chorobami narządu 

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

upośledzeniami umysłowymi. 

Analiza porównawcza działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                      

w Brzezinach została przedstawiona w Tabeli ….. 

Tabela 25. Analiza porównawcza działalności Zespół do Spraw Orzekania                                  

o Niepełnosprawności w Brzezinach w latach 2017 – 2021 
Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Ilość orzeczeń wydanych dla 

osób przed 16 rokiem życia 

68 66 64 55 59 

Ilość orzeczeń wydanych dla 

osób powyżej 16 roku życia 

390 485 486 404 517 

Ogółem  

w tym: 

458 551 550 459 576 

Ilość orzeczeń wydanych z 

określeniem stopnia 

niepełnosprawności dla osób po 

16 roku życia  

375 475 460 390 496 

Ilość orzeczeń o nie zaliczeniu 

do osób niepełnosprawnych dla 

osób po 16 roku życia  

9 3 17 4 12 

Ilość orzeczeń o odmowie 

ustalenia stopnia 

niepełnosprawności dla osób po 

16 roku życia  

6 7 9 10 9 

Ogółem  390 485 486 404 517 
Źródło: Opracowanie własne 
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Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzezinach w roku 2020 wydał: 61 

legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 9 legitymacji dla osób przed                            

16 rokiem życia. Ponadto w 2021 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania                                

o Niepełnosprawności w Brzezinach  wydał 89 kart parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych. 

6. SPRAWY OBYWATELSKIE 

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

zmarłych, Starosta Brzeziński wskazał  lekarza do dokonywania oględzin, stwierdzenia zgonu 

i jego przyczyn oraz wystawiania karty zgonów osobom w stosunku do których nie będą 

miały zastosowania przepisy ust 1 cytowanej ustawy. Umowa, podobnie jak w latach 

ubiegłych, została podpisana z lekarzem medycyny sadowej, prowadzącym działalność 

zarejestrowaną pod nazwą: Praktyka Sądowo-Lekarska „KORONER” w Łodzi. W roku 2021 

przez wskazanego  lekarza zostało wydanych 20 kart zgonu. 

Na podstawie art. 14 ust. 4 pkt. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Starosta 

Brzeziński w roku 2021 wydał 2 decyzje - zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy. 

W roku 2021 do Starosty Brzezińskiego wpłynął wniosek mieszkańca Brzezin o złożenie 

w imieniu  jego i żony wniosku o przyznanie przez Prezydenta RP medalu za długoletnie 

Pożycie Małżeńskie. Odpowiednie dokumenty zostały przekazane do Wojewody Łódzkiego. 

 

7. KOMUNIKACJA I TRANSPORT ZBIOROWY 

 

7.1. Transport zbiorowy 

 

Zasady podejmowania i wykonywania przewozów regularnych  ustala ustawa z dnia                          

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

o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 

dostosowuje polskie regulacje do wymagań Unii Europejskiej. Określa zasady organizacji                

i funkcjonowania regularnego przewozu osób w  publicznym transporcie zbiorowym na 

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

związane z wykonywaniem przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej: 

organizatora publicznego transportu zbiorowego, operatora  publicznego transportu 

zbiorowego oraz przewoźnika. Zgodnie z zapisami ustawowym, organizatorem publicznego 

transportu zbiorowego jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister 

właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu 

zbiorowego na danym obszarze. Operatorem publicznego transportu zbiorowego jest 

samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności 

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

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

linii komunikacyjnej określonej w umowie. Natomiast przewoźnikiem jest przedsiębiorca 

uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na 

podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu.   

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

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Powiat Brzeziński jako 

organizator publicznego transportu zbiorowego zawarł umowę na realizację powiatowych 
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przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na  linii komunikacyjnej Brzeziny-

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

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

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

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

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

Kołacin - Koziołki – Nagawki – Dmosin i powrót tą samą trasą.  

Trasa o długości 34 km w jedną stronę, na tej linii komunikacyjnej wykonywane są trzy kursy 

dziennie. 

Powiat Brzeziński na ten cel pozyskał z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych                         

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

natomiast w roku 2021 – 135.882,00 zł  

Ponadto w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej, Marszałek Województwa Łódzkiego utworzył linie komunikacyjne: 

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

dziennie, 

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

Przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób na terenie  powiatu brzezińskiego do dnia 

31 grudnia 2021 r. działają na zasadach określonych w  ustawie o transporcie drogowym, 

gdzie na przewozy regularne  wymagane jest zezwolenie wydane, w zależności od zasięgu 

tych przewozów odpowiednio przez: 

- wójta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy, 

- burmistrza albo prezydenta miasta - na wykonywanie przewozów na liniach 

komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, 

- burmistrza albo prezydenta miasta, któremu powierzono to zadanie na mocy porozumienia - 

na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, 

- burmistrza albo prezydenta miasta, będącego siedzibą związku międzygminnego - na 

wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły 

związek międzygminny, 

- starostę, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze 

względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na 

liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, 

- marszałka województwa, w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na 

planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach 

komunikacyjnych wykraczających poza obszar, co najmniej jednego powiatu, jednakże 

niewykraczających poza obszar województwa, 

- marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, 

w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg 

linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych 

wykraczających poza obszar ,co najmniej jednego województwa. 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych             

w formie decyzji administracyjnej może być wydane przez Starostę tylko odnośnie obszaru 

obejmującego powiat. Dla linii komunikacyjnych wykraczających poza powiat Starosta ma 

rolę organu opiniującego. Ustawodawca opracował tryb uzgodnień – wydawane są 

postanowienia uzgadniające linie komunikacyjne lub opinie, co do zmian w wydanych już 

zezwoleniach. W bieżącym roku do dnia 18 października 2021 r. Marszałek Województwa 

Łódzkiego wystąpił z sześcioma (6) wnioskami w sprawie wydania opinii, co do  wydania 

nowego zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób  na obszarze 
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województwa, a obejmujące zasięgiem powiat brzeziński.  Wnioski te zostały zaopiniowane 

pozytywnie przez Starostę Brzezińskiego. 

Dokonując uzgodnień Starosta ma na uwadze zwiększenie dostępności przejazdów oraz 

wzrost  konkurencyjności oferowanych przewozów. 

W związku z położeniem geograficznym Brzezin komunikacja Powiatu w znacznej części 

powiązana jest z Łodzią i koncentruje się głównie wzdłuż drogi krajowej Nr 72. Wzmożona 

komunikacja występuje również na linii Brzeziny-Koluszki, która jest obsługiwana  przez  

przewoźnika: „RYŚ BUS”, a także na linii Jeżów – Brzeziny obsługiwanej przez EURO-BUS 

Spółka jawna. 

Należy dodać, że przewoźnicy zainteresowani są głównie obsługą linii rentownych co niestety 

przyczynia się do wykluczania komunikacyjnego miejscowości położonych na uboczu 

głównych szlaków komunikacyjnych.  

Przewoźnicy prowadzą w sposób ciągły optymalizację rynku przewozowego z punktu 

widzenia zarówno pasażerów jak i przewoźników, polegającą na wprowadzaniu zmian           

w istniejących rozkładach jazdy poszczególnych linii w celu dostosowania ich do ciągle 

zmieniających się potrzeb.  

W praktyce ten segment przewozów pasażerskich kształtowany jest przez rynek,         w tym 

szczególności prywatnych przewoźników, a samorządy szczebla powiatowego               i 

wojewódzkiego, pomimo wydawanych zezwoleń realizują wyłącznie rolę koordynatora 

rozkładów jazdy nie mając wpływu na przebieg linii komunikacyjnej, ani na wysokość cen 

biletów. 

Przez teren powiatu prowadzą linie komunikacyjne (tzn.  linia jest dostępna dla pasażerów,  

ponieważ  przewoźnik zatrzymuje się przynajmniej na jednym przystanku na terenie powiatu) 

obsługiwane przez  przewoźników, którymi są:  

- PKS w Skierniewicach Sp. z o.o.,   

-PKS w Tomaszowie Mazowieckim sp. z o.o. 

- P.P.H.U. ”Trans”  z siedzibą w Skierniewicach,   

- Usługi Transportowe Przewóz Osób „RYŚ BUS”  

- KASZ-BUS  Sp. Jawna 

- Milano-Przewozy  

- Adam Giercarz 

Wyżej wymienieni przewoźnicy gwarantują bezpośrednie połączenia komunikacyjne               

z Koluszkami, Łodzią,  Rawą Mazowiecką, Skierniewicami, Łowiczem, Nowym Miastem 

 

Ponadto należy nadmienić, że uzupełnieniem przewozów autobusowych  na terenie powiatu 

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

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

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

uzgadniającym przebieg linii komunikacyjnej.    

 

 

7.2. Rejestracja i ewidencja pojazdów, uprawnienia do kierowania pojazdami, OSK, 

Stacje Kontroli Pojazdów i prawo przewozowe 
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Tabela 26. Funkcjonowanie Wydziału Komunikacji i Transportu 

L.p. Zadanie Wydziału 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Ilość 

zarejestrowanych 

pojazdów 

3418 3545 3813 3598 4115 

2. Ilość wydanych 

dowodów 

rejestracyjnych 

4604 4610 4680 4207 4332 

3. Ilość 

wyrejestrowanych 

pojazdów 

638 564 506 368 514 

4. Ilość wydanych tablic 

rejestracyjnych 

3088 3305 3862 3209 3721 

5. Ilość wydanych 

dokumentów prawa 

jazdy 

912 932 864 821 881 

6. Ilość wydanych 

zezwoleń na 

wykonywania zawodu 

przewoźnika 

15 6 7 4 7 

7. Ilość zezwoleń na 

wykonywanie zawodu 

przewoźnika  

109 110 113 111 111 

8. Ilość linii 

komunikacyjnych 

przebiegających 

wyłącznie w obrębie 

powiatu (zezwolenie 

wydane przez Starostę 

Brzezińskiego) 

13 13 13 13 13 

9. Ilość Ośrodków 

Szkolenia Kierowców  

8 8 6 5 5 

10. Ilość instruktorów 

nauki jazdy 

30 31 29 28 27 

11. Ilość Stacji Kontroli 

Pojazdów  

4 4 4 4 4 

12. Ilość uprawnionych 

diagnostów  

31 33 35 36 36 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego           

w Brzezinach 

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

2021. Z analizy powyższej tabeli wynika, że w roku 2020 porównaniu z 2019 nastąpił 

znaczny spadek ilości zarejestrowanych pojazdów, wydanych dowodów rejestracyjnych, 

wydanych tablic rejestracyjnych, natomiast w roku 2021 zwiększyła się ilość 
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zarejestrowanych pojazdów, wydanych dowodów rejestracyjnych oraz wydanych tablic 

rejestracyjnych   

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

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

w 2020 – 40 559 pojazdów, a w roku 2021 – 41 917.   

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

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

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

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

złożono 456 zgłoszeń zbycia pojazdów, w roku 2020 – 1454, a w 2021 - 1956 zgłoszeń 

zbycia i dodatkowo około 3000 zgłoszeń nabycia pojazdu. 

 

8. KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

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

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

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

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

wytypować zespoły dworskie i pałacowe wraz z parkami, jak też budynki mieszkalne.  
Przykładem przepięknego obiektu sakralnego jest jeden z brzezińskich kościołów. 

Foto 24. Widok na Kościół parafialny  

p.w. Podwyższenia Św. Krzyża  

w Brzezinach  wraz z renesansową 

kaplicą Lasockich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:  Program Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Brzezińskiego na lata 2021-2025. 

 

Natomiast przykładem zespołu pałacowego może być zabytkowy obiekt w Rogowie. 

Foto 25. Widok na pałac w Zespole  

pałacowym i folwarcznym w Rogowie. 

 

  
 

Źródło:  Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Brzezińskiego 

na lata 2021-2025 
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Oraz  dwór wybudowany w drugiej połowie XIX wieku znajdujący się w Zespole dworsko -

parkowym  w Kołacinku (gmina Dmosin). 

 

Foto 26. Widok na dwór w zespole  

dworsko-parkowym w Kołacinku. 

 

 

 

Źródło:  Program Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Brzezińskiego na lata 2021-2025. 

 
 
 

 

Powiat Brzeziński jest regionem o atrakcyjnych walorach przyrodniczo krajobrazowych, 

których rdzeń stanowi szata roślinna wraz z dolinami rzek Mrogi i Mrożycy. Na jego terenie 

znajdują się liczne obszary i obiekty objęte ochroną prawną, które zajmują aż 55% jego 

całkowitej powierzchni.  

Zalicza się do nich: 

• Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, obejmujący zachodnią część Powiatu 

(miasto Brzeziny, gminę Brzeziny oraz gminę Dmosin), 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy, obejmujący gminę Brzeziny, 

Dmosin oraz Rogów, 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki, w którego strukturę wpisana jest 

gmina Rogów, 

• Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Górna Mrożyca, obejmujący swym zasięgiem 

gminę Brzeziny, 

• Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Mrogi, w którego strukturę wpisana jest 

gmina Dmosin, Brzeziny oraz Rogów, 

• Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Rochna, obejmujący tereny gminy Brzeziny, 

• Leśny Rezerwat Przyrody Doliska (gmina Rogów), 

• Leśny Rezerwat Przyrody Zimna Woda (gmina Rogów), 

• Leśny Rezerwat Przyrody Popień (gmina Jeżów), 

• Leśny Rezerwat Przyrody Parowy Janinowskie (gmina Brzeziny), 

• Krajobrazowy Rezerwat Przyrody Rawka (gmina Jeżów), 

• Obszar Natura 2000 „Wola Cyrysowa”, obejmujący swym zasięgiem gminę Dmosin 

oraz gminę Brzeziny, 

• Obszar Natura 2000 „Buczyna Janinowska”, obejmujący gminę Brzeziny. 

Na terenie Powiatu znajdują się 8 szlaków turystycznych oraz 1 ścieżka edukacyjna: 

• szlak rowerowy po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, 

• szlak pieszy po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, 

• szlak wytchnienia "Muzeum w przestrzeni - wielokulturowe korzenie regionu 

łódzkiego" (Stare Koluszki – Rochna –Tworzyjanki – Brzeziny), 
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• szlak rowerowy śladami wojennymi 1914 r. (Brzeziny – Szymaniszki – Stary 

Rozworzyn – Michałów – Bronowice – Tworzyjanki – Kędziorki), 

• szlak pieszy Doliny Mrogi (od miejscowości Gałkówek Kolonia, wzdłuż rz. Mrogi aż 

do miejscowości Dmosin Drugi), 

• szlak rowerowy o łącznej długości ok. 69 km prowadzący przez: Brzeziny – Paprotnia 

– Las Wiączyński – Byszewy – Skoszewy – Las Janinowski – Polik – Brzeziny, 

• szlak Brzeziny – Tworzyjanki – Brzeziny, 

• szlak Szymaniszki – „Górka Tadzińska” – Brzeziny, 

• ścieżka edukacyjna: Dmosin – Lubowidza – Wola Cyrusowa – Wola Cyrusowa -

Kolonia – Kołacinek. 

 

W grudniu 2020 roku Powiat Brzeziński zlecił wykonanie opracowania p.n. „Założenia 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Brzezińskiego”. Opracowanie to 

określiło priorytety programowe dla powiatowego programu opieki nad zabytkami                            

z uwzględnieniem celów wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Dokument ma za zadanie rozeznać dostępność danych dotyczących stanu 

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

w innych programach i opracowaniach różnego szczebla.  

W roku 2021 kontynuowano podjęte w 2020 r. prace nad opracowaniem Programu Opieki 

nad  Zabytkami Powiatu Brzezińskiego na lata 2022 -2025. Powiatowy Program Opieki nad 

Zabytkami jako dokument o charakterze strategicznym stanowi podstawę dla określenia – 

w perspektywie czterech lat – zasadniczych kierunków działań i zadań mających na celu 

przyczynić się do zachowania lokalnego środowiska kulturowego, a także w miarę 

możliwości poprawy jego stanu. Jest dokumentem polityki administracyjnej w zakresie 

podejmowanych przedsięwzięć dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac z 

dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania 

dziedzictwa kulturowego. Stanowi podwalinę współpracy między samorządem powiatowym, 

samorządami gminnymi, właścicielami zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Współpraca prowadzona dotychczas oraz rozwijana w kolejnych latach, powinna przynieść 

lokalnej społeczności wymierne korzyści – zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego dla 

przyszłych pokoleń. 

Program ma określić swego rodzaju stan idealny, do którego należy dążyć w zakresie opieki 

nad zabytkami: wskazywać konieczne do wykonania zadania i sugerować sposoby ich 

realizacji poprzez określenie podstawowych założeń organizacyjnych, finansowych, 

promocyjnych i ochronnych. Główną ideą Programu jest wytyczenie dróg pozwalających 

osiągnąć odczuwalną i akceptowaną społecznie poprawę w zakresie stanu zachowania 

i utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie powiatu brzezińskiego. 

Niezwykle ważnym jest, aby działania czynione w tych kierunkach były wykonywane przy 

czynnym i świadomym współudziale społeczności lokalnej. Obowiązkiem samorządu 

powiatu brzezińskiego jest z kolei podnoszenie świadomości społecznej w zakresie opieki nad 

zabytkami oraz efektywne usprawnianie mechanizmów regulujących kwestie tej opieki, jak 

również tworzenie i wspieranie inicjatyw mających taką opiekę na celu. 
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Obowiązek opracowania powiatowego programu opieki nad zabytkami wynika z ustawy           

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

„Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres                  

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

Prace nad  Programem Opieki nad Zabytkami Powiatu Brzezińskiego na lata 2022 – 2025 

zakończyły się pod koniec grudnia 2021r. Został on przedstawiony do akceptacji na 

posiedzeniu Rady Powiatu w Brzezinach w roku 2022. 

9. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA, GEODEZJA, 

KARTOGRAFIA I KATASTER 

 

Wykaz zadań powiatowych z zakresu prawa budowlanego wykonywanych przez Wydział 

Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w 

Brzezinach prezentuje tabela nr … 

 

Tabela 27. Zadania wykonywane przez Wydział BG z zakresu prawa budowlanego           

w latach 2017-2021 

 

Opis Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Ilość wydanych pozwoleń 

na budowę 

304 335 376 376 437 

Ilość wydanych zgłoszeń 

budowy 

525 453 369 382 516 

Ilość zaświadczeń o 

samodzielności lokali 

8 12 17 12 29 

Ilość wydanych decyzji o 

przeniesieniu decyzji o 

pozwoleniu na budowę  

20 10 10 7 21 

Ilość zarejestrowanych 

dzienników budowy  

234 273 302 317 389 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału BG 

 

Prezentowane dane pokazują intensywny trend wzrostowy w ilości obsługiwanych spraw, co 

jest konsekwencją wzmożonego ruchu na rynku nieruchomości oraz zwiększonego popytu na 

rynku budownictwa jednorodzinnego. Mimo okresu pandemicznego ilość wydanych 

pozwoleń wzrosła w 2021 roku o ponad 16 %. Jeszcze większy wzrost zauważalny jest 

porównując rok 2020 i 2021 w zakresie zgłoszeń prac budowlanych, zwiększenie tego 

asortymentu prac o ponad 35 % w skali roku spowodowane było dużym popytem na 

instalacje fotowoltaiczne, przyłącza gazowe, a także inne prace budowlane związane z 

rosnącym rynkiem budownictwa jednorodzinnego na terenie Powiatu Brzezińskiego. 

Kolejna tabela przedstawia wykonywane zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami 

Powiatu i Skarbu Państwa. 
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Tabela 28. Zadania wykonywane przez Wydział BG z zakresu gospodarki 

nieruchomościami w latach 2020-2021  

Opis Rok 2020 Rok 2021 

Ilość wydanych decyzji w sprawie 

odszkodowań, ograniczenia sposobu 

korzystania, zwrotów oraz wywłaszczeń  

22 13 

Ilość wystawionych pism z zakresu opłat za 

użytkowanie wieczyste  

55 23 

Ilość wystawionych pism związanych z 

opłatami za trwały zarząd 

6 7 

Ilość zawartych umów najmu lub dzierżawy 10 2 

Ilość wystawionych pism z informacją o 

opłacie jednorazowej związanej z 

przekształceniem prawa wieczystego 

użytkowania 

34 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału BG 

Do zadań powiatu w zakresie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej realizowanych przez Wydział należy m.in. prowadzenie powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w  ramach  wykonywania  obowiązków  Starosty  

związanych  prowadzeniem bazy danych EGiB dokonano modernizacji ewidencji gruntów na 

terenie 9 obrębów w gminie Rogów. Prace polegały na kompleksowym ustaleniu oraz 

pomiarze granic nieruchomości, pozyskaniu danych o budynkach oraz użytkach i zasilenie 

tym danymi baz danych prowadzonych przez Starostę. Prace objęły 2 759 działek na 

powierzchni ponad 3 000 hektarów. Rozpoczęto również analogiczne prace dla obrębów w 

gminie Brzeziny. Zakres prowadzonej w tej gminie modernizacji obejmuje 4 obręby o 

powierzchni łącznej ponad 3 200 hektarów, prace geodezyjne obejmą ponad 2 700 działek 

ewidencyjnych. 

W związku z koniecznością uruchamiana kolejnych e-usług oraz udostępnianiem coraz 

większej części zasobu w postaci cyfrowej systematycznie rozbudowujemy możliwości 

powiatowego geoportalu. Już teraz dla obszaru całego powiatu dostępna jest wektorowa mapa 

ewidencyjna wzbogacona dodatkowo o informacje o uzbrojeniu terenu (sieć i przyłącza 

wodne, kanalizacyjne, energia  etc.).  Każdy z  Mieszkańców  bezpłatnie,  może zapoznać się 

z informacją na temat dowolnej działki na terenie naszego powiatu (powierzchnia, klasa 

bonitacyjna, użytki itp.), dokonać pomiarów i obliczeń z wykorzystaniem udostępnionych na 

geoportalu narzędzi oraz przeglądać wysokiej jakości zobrazowania terenu, a dzięki 

możliwości wgrywania plików DXF, SHP i GML może zwizualizować na dowolnej działce 

przykładowy projekt    domu    lub    innej    inwestycji    bez    konieczności    korzystania      

z płatnych i skomplikowanych aplikacji. Z każdym rokiem portal prowadzony przez 

pracowników wydziału zyskuje kolejnych użytkowników, w 2021 roku odnotowano ponad 23 

tysięcy unikalnych wejść co stanowi wzrost o 20 % w stosunku rocznym. Warto również 

zauważyć, iż dane prezentowane na powiatowym geoportalu stanowią źródło danych dla 

aplikacji ogólnopolskich, z których korzystają na co dzień dziesiątki tysięcy osób. 

W 2021 roku przeprowadzono liczne prace związane z rozbudową możliwości geoportalu 

powiatowego, który ze względu na zmianę Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz 

stosownych rozporządzeń musiał zostać przystosowany do nowych standardów. Oprócz 

rozbudowanej funkcjonalności umożliwiającej mieszkańcom w zdecydowanej większości 

przypadków pozyskać niezbędne dokumenty bez wychodzenia z domu (również w wersji 

elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym) zyskali również wykonawcy prac 
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geodezyjnych, którzy mogą przesyłać operaty geodezyjne w wersji elektronicznej bez 

konieczności ich druku i fizycznego przekazywania do weryfikacji. W sposób zdecydowany 

przyspieszyło to proces weryfikacji przesyłanej dokumentacji, a co za tym idzie całego 

procesu budowlanego. Wraz z zakończeniem 2021 roku minął również okres pozwalający na 

przekazywanie operatów geodezyjnych do wydziału w formie papierowej, od roku 2022 dane 

te przekazywane są przez geodetów wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem 

narzędzi zaimplementowanych w powiatowym geoportalu. 

Celem  dostosowania   zgromadzonych   materiałów   Państwowego   Zasobu   Geodezyjnego 

i Kartograficznego do wymogów nowej ustawy kontynuowano proces digitalizacji 

zgromadzonych w archiwach materiałów. Wykorzystując jedynie zasoby kadrowe wydziału 

bez kosztownych umów z wykonawcami zewnętrznymi udało się w 2021 roku przekształcić 

do wersji elektronicznej ponad 1500 operatów geodezyjnych co stanowi ekwiwalent około 

15 000 stron formatu A4. 

Kolejna tabela prezentuje zestawienie spraw prowadzonych przez Wydział Budownictwa, 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu prawa geodezyjnego                                       

i kartograficznego.  

W stosunku rocznym można zauważyć niewielkie wzrosty w ilości obsługiwanych spraw, jest 

to związane z bezpośrednią zależnością między rynkiem usług geodezyjnych, a rynkiem 

budownictwa jednorodzinnego oraz innych inwestycji infrastrukturalnych w naszym 

Powiecie. Zdecydowany wzrost obsługi Interesantów nastąpił w zakresie wydawania 

wypisów z bazy danych EGiB, Ilość wniosków wzrosła z poziomu niespełna 1 300 w roku 

2020 do ponad 2 000 wniosków w roku 2021. Tak duża ilość obsługiwanych w tym zakresie 

spraw wynikała ze zwiększonego zapotrzebowania na dokumentację niezbędną do procesu 

budowlanego w szczególności silnie rozwijającego się segmentu energii odnawialnej dla 

budownictwa jednorodzinnego. W stosunku rocznym spadła natomiast liczba wniosków o 

udostępnienie materiałów z PZGiK wynika to z faktu, iż znowelizowane przepisy pozwalają 

Staroście na udostępnianie niezbędnej dokumentacji dla geodety już na podstawie zgłoszenia 

pracy geodezyjnej bez konieczności składania dodatkowych wniosków. 

Tabela 29. Zestawienie spraw prowadzonych przez Wydział Budownictwa, Geodezji                 

i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego 

Rodzaj wniosku Rok 2020 Rok 2021 

Ilość zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych 1207 1409 

Ilość zmian w bazie 

danych Ewidencji 

Gruntów i Budynków 

Miasto Brzeziny 693 705 

Gmina Brzeziny 715 777 

Gmina Dmosin 383 392 

Gmina Jeżów 268 283 

Gmina Rogów 376 411 

Ogółem ilość wprowadzonych zmian 2435 2568 

Ilość wniosków o wydanie wypisu/wyrysu z EGiB 1295 2013 

Ilość wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych 

sieci uzbrojenia terenu 

37 63 

Ilość wniosków o udostępnienie materiałów Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

2461 1315 

Ilość wniosków o udostępnienie informacji z bazy 

EGiB w tym zapytania Komorników i wydawanie 

zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego 

147 61 

Ogółem wniosków 8345 7429 

Źródło: Opracowanie Wydział BG 
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10. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA 

 

Zadania z zakresu ochrony środowiska wykonywane są poprzez: 

1. przyjmowanie zgłoszeń dotyczące instalacji, z których emisja nie wymaga 

pozwolenia, mogące negatywnie oddziaływać na środowisko, z uwagi na:  

• wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: 3 postępowania w 2021 r. 

• wytwarzanie pól elektromagnetycznych: 1 postępowanie, 6 zgłoszeń aktualizacji 

danych w 2021 r. 

2.    prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń:  

• na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: 2 postępowania w 2021 r. 

• na wytwarzanie odpadów: brak w 2021 r. 

• zintegrowanych: brak w 2021 r. 

3.     przeprowadzenie postępowania w sprawach ochrony przed hałasem: 2 postępowania 

w 2021 r. W przypadku jednego z postępowań prowadzono również pomiary hałasu przez 

firmę wyłonioną w przeprowadzonym postępowaniu z Zamówień Publicznych. 

4.      przekazywanie (corocznie) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  

             informacje z realizacji zadań określonych w uchwałach Sejmiku Województwa  

             Łódzkiego: 

• Nr XXXIV/429/17 z dnia 7 lutego 2017 r.  w sprawie planu działań 

krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka w celu zmniejszenia ryzyka 

wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu 

przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 1047) 

• Nr XX/303/20 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza  

i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

2020 r. poz. 5935) oraz Nr XX/304/20 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie 

programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 5936) 

• Nr XLIII/794/13 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia „Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż 

linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie z terenu 

województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne 

oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu 

określone wskaźnikami LDWN i LN”,  

• Nr XLIX/882/14 z 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia „Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych 

przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg 

wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 

pojazdów rocznie”, 

• NR XVIII/189/15 z  27 listopada 2015 r. w sprawie określenia „Programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/4487/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/4487/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/4487/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/4487/akt.pdf
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dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu 

województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne 

oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu 

określone wskaźnikami LDWN i LN”, 

5. przyjmowanie od podmiotów zobowiązanych do wykonywania pomiarów ilości  

    wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów wyniki pomiarów emisji do powietrza. 

Zadania z zakresu gospodarowania odpadami realizowane są poprzez: prowadzenie 

postępowania w sprawach zezwoleń na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów 

(zezwolenia na transport odpadów były wydawane do 23 stycznia 2018 r.): 

• 1 postępowanie w 2020/2021 r. 

Zadania z zakresu geologii realizowane są poprzez: 

1. zatwierdzanie w drodze decyzji projektów robót geologicznych oraz przyjmowanie 

zgłoszenia robót geologicznych: 3 postępowania w 2021 r. 

2. przyjmowanie w drodze decyzji dokumentacje hydrogeologiczne: 4 postępowania w 

2021 r. 

3. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin: brak w 2021 r.  

4. zatwierdzanie dokumentacji geologicznej: 1 postępowanie w 2021 r. 

5. zatwierdzanie projektów prac geologiczno – inżynierskich: 1 postępowanie w 2021 r. 

6. zatwierdzanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej: 1 postępowanie w 2021 r. 

Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych realizowane są poprzez: prowadzenie 

postępowania w sprawach rekultywacji gruntów niekorzystnie przekształconych:  

• 2 postępowania w 2021 r. 

Zadania z zakresu gospodarki wodnej, które realizowane były przez powiat  

do 31 grudnia 2017 r.: 

1. do końca 2017 r. prowadził postępowania w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na 

piętrzenie wód, pobór wód, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wykonanie 

urządzeń wodnych  – w 2017 r. szesnaście postępowań, 

2. przyjmowanie wyników pomiarów ilości pobieranej wody oraz pomiarów ilości                  

i jakości odprowadzanych ścieków, 

3. od 1.01.2018 r. kompetencje przejęte przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie. W kompetencji Starosty z wyżej wymienionego zakresu gospodarki wodnej 

nadal pozostaje dokonywanie uregulowań korzystania z wód w ramach działalności 

objętej pozwoleniem zintegrowanym (pobór wód, odprowadzanie ścieków, 

przyjmowanie wyników pomiarów ilości pobieranej wody oraz ilości i jakości 

odprowadzanych ścieków). 

Z zakresu stałego nadzoru Starosty na Spółkami Wodnymi w kompetencjach Starosty 

pozostaje koordynacja działań związanych ze składaniem wniosków o dotacje przez Spółki 

Wodne z terenu powiatu. 

Uchwałą Nr XLIII/215/21 Rada Powiatu w Brzezinach w dniu 26 października 2021 r.                 

przyjęła Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2021- 2024                   

z perspektywą do 2028 roku.   
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11. OCHRONA PRZYRODY, ROLNICTWO, LEŚNICTWA, RYBACTWO 

ŚRÓDLĄDOWE 

 

Zadania z zakresu ochrony przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego 

realizowane są przez Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Brzezinach. 

 

W roku 2017 złożono 166 wnioski o wydanie zaświadczeń i informacji o objęciu gruntów 

Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu, w roku 2018 takich 

wniosków złożono 232, w roku 2019 wydano 277 zaświadczeń i informacji, w roku 2020 – 

340, a w roku 2021 - 435. Z analizy danych wynika, że z roku na rok wydaje się więcej 

zaświadczeń i informacji więcej, a w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 wydano                 

o niemal o 100 dokumentów więcej. Natomiast porównując rok 2017 z rokiem 2021 jest to                 

o 269 zaświadczeń i informacji więcej. 

 

Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się ilości wydawanych zaświadczeń w latach 2017 

– 2021.  

Wykres 4. Ilość wydanych zaświadczeń i informacji o objęciu gruntów Uproszczonym  

Planem Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu. 

 
                  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Wydziału DR.  

 

W roku 2017 wydano 1 decyzję wyłączającą grunty z produkcji rolniczej w roku 2018 

wydano 5 takich decyzji, w roku 2019 i 2020 po 11, a w roku 2021 - 6 decyzji.  

Z zakresu ochrony przyrody zostało wydanych w roku 2017 - 31 decyzji 

zezwalających na wycinkę drzew, w roku 2018 wydano 24 decyzje, w roku 2019 – 29,                   

w 2020 – 36, a w roku 2021 – 20. Ponadto w roku 2021 wydano 2 decyzje odmowne.                

W związku z wydaniem decyzji naliczono odroczone w zamian za wykonanie nasadzeń 

opłaty w wysokościach odpowiednio: w roku 2017 – 2.044.200,00 zł, w roku 2018 – 

1.045.718,00 zł, w roku 2019 – 94.861,00 zł, w roku 2020 – 52.840,00, w roku 2021 – 

215.586,50 zł.  
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W terminie do 29 lutego 2020 r. dokonano wycinki 54 szt. drzew rosnących w pasie 

drogowym dróg powiatowych,  natomiast w terminie do 28 lutego 2021 r., dokonano wycinki 

34 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, ponadto zostały ścięte 3 szt. 

drzew stanowiące współwłasność powiatu i osób fizycznych. 

W związku z rozpoczęciem systematycznych pielęgnacji i wycinki drzewostanu 

zagrażającego mieniu, zdrowiu i życiu ludzi poprawie ulega bezpieczeństwo użytkowników 

dróg powiatowych. 

Podobnie jak w roku ubiegłym Powiat Brzeziński realizował w zamian za usunięte drzewa 

nasadzenia kompensacyjne, na działkach stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego 

pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzezinach posadzili 52 szt. drzew. 

Tabela 30. Nasadzenia kompensacyjne realizowane przez Powiat Brzeziński. 

Lp. Gatunek  
Obwód mierzony na wysokości 100 cm, nie mniejszy niż 

(cm) 
Ilość 

1. jarząb pospolity 12 12 

2. jarząb szwedzki 20 2 

3. klon pospolity 12 18 

4. 
lipa 

drobnolistna 
10 17 

5. 
lipa 

drobnolistna 
14 3 

 

Źródło: Opracowanie Wydział DR Starostwa Powiatowego w Brzezinach. 

W roku 2021 przeprowadzane zostały kontrole drzew nasadzonych przez gminy. 

W roku 2017 zarejestrowano 13 zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym,                  

w roku 2018 nie zarejestrowano zwierząt podlegającym ograniczeniom przewozowym.  

Natomiast w roku 2019 zarejestrowano 17 zwierząt podlegających ograniczeniom 

przewozowym, w roku 2020 było to 15 zwierząt.  

W okresie objętym raportem tj. 2021 roku zarejestrowano 30 zwierząt podlegających 

ograniczeniom przewozowym – tradycyjnie już ptaki z rodzin papugowanych                                    

i sokołowatych oraz najpopularniejsze i najmniejsze pytony na świecie: 

• pyton królewski (19 szt.), 

• raróg (5 szt.), 

• raróg górski (5 szt.), 

• rudosterka zielonolica (1 szt)  

W roku 2021 wydano 1 decyzję, w której Starosta Brzeziński zezwala na hodowanie 3 szt. 

chartów. 

Tabela następna przedstawia ilość spraw zrealizowanych w latach 2017 - 2021 z zakresu 

rybactwa śródlądowego. 
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Tabela 31. Zadania Wydziału Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

z zakresu rybactwa śródlądowego.  

Zadanie Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok 

2020 

Rok 

2021 

Ilość wydawanych kart 

wędkarskich 

51 44 156 60 53 

Ilość wydawanych kart 

łowiectwa podwodnego 

0 0 0 0 1 

Ilość 

zarejestrowanego 

sprzętu 

pływającego  

łodzie 3 4 2 0 0 

pontony 1 1 1 1 0 

skutery 

wodne 

0 0 0 0 4 

jachty 0 0 0 1 2 

Ilość 

wyrejestrowanego 

sprzętu 

pływającego  

łodzie 

 

0 0 0 0 1 

pontony 0 0 0 0 0 

jachty 0 0 0 0 0 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Wydziału DR.  

 

12. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO POWIATU 

BRZEZIŃSKIEGO 

12.1. Zarządzanie kryzysowe 
Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Brzezińskiego 

realizowane są m.in. przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach. 

W dniach 9-20 lipca 2021 r. przez teren Powiatu Brzezińskiego przemieszczały się silne 

fronty atmosferyczne, straż pożarna interweniowała 275 razy usuwając skutki burz oraz 

nawałnic. Na skutek silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu  zostało zerwanych wiele 

linii energetycznych oraz uszkodzeniu uległy dachy, a z powodu powalonych drzew ulice                 

i drogi były nieprzejezdne. Wiatrołomy uszkodziły budynki i ogrodzenia. W działania 

ratownicze zaangażowani byli  strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej oraz strażacy 

ochotnicy z jednostek OSP z terenu powiatu. Działania strażaków polegały przede wszystkim 

na  zabezpieczaniu zerwanych linii energetycznych oraz usuwaniu powalonych  drzew                      

z ciągów komunikacyjnych. Uszkodzeniu uległ również dach na budynku kościoła w Jeżowie, 

w zabezpieczeniu którego uczestniczyli także strażacy z KM PSP w Łodzi                                   

wraz z specjalistyczną grupa ratownictwa wysokościowego z Łodzi. 

Foto 27. Działania specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego w Łodzi  

przy zabezpieczaniu dachu na budynku kościoła w Jeżowie. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                    Źródło: Powiatowe Centrum Zarządzania 

                                                                                                                                                                  Kryzysowego w Brzezinach 
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           W związku z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 oraz 

ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii monitorowano na bieżąco sytuacje 

epidemiologiczną na terenie Powiatu Brzezińskiego.  

Prowadzono działania zgodnie z zaleceniami Wojewody Łódzkiego oraz procedurami 

postępowania w przypadku stwierdzenia/podejrzenia zachorowań na choroby szczególnie 

niebezpieczne i wysoce zakaźne. Pozyskano również płyny do dezynfekcji oraz środki 

ochrony osobistej, który przekazywano min. do placówek medycznych z terenu Powiatu 

Brzezińskiego.  

          W dniu 8 września 2021 r. nastąpiło przełączenia numeru alarmowego 998 do Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi (CPR). Dla osób korzystających z numeru 

alarmowego 998 oznacza, że będzie on nadal aktywny, natomiast zmieni się miejsce odbioru 

zgłoszenia. Dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem numerów 

alarmowych w CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu, że informacja dotrze natychmiast 

do operatora numeru alarmowego w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie                   

o zdarzeniu wszystkich niezbędnych służb. Obsługa numeru alarmowego przez operatora                

w CPR pozwala wyeliminować zgłoszenia niezasadne lub fałszywe. Dyżurni operacyjni PSP 

będą otrzymywali od operatorów z CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, które rzeczywiście 

dotyczą zagrożenia życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa czy środowiska.  

 

 

Ćwiczenia praktyczne, szkolenia i treningi: 

 

1. Udział obsady Stałego Dyżuru w treningu organizowanym w dniu 23 czerwca 2021 r.; 

2. Szkolenie obronne w dniu 28.09.2021 r. temat: Przygotowanie Powiatu Brzezińskiego 

do wykonywania zadań obronnych. Organizacja i działanie elementów Zastępczych Miejsc 

Szpitalnych - Szkolenie przeprowadzono zgodnie z planem szkolenia uzgodnionym z 

Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Łodzi; 

3. W dniu 4 października 2021 r. w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego                  

w Brzezinach ul. Reformacka 9, odbyło się szkolenie obronne z udziałem przedstawicieli 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego               

w Łodzi poświęcone niżej wymienionej problematyce: 

a) Zasady   opracowania   Kart   Realizacji   Zadań Operacyjnych   (KRZO)   na   

szczeblu   powiatu i gminy  

b) Koncepcja przeprowadzenia i realizacji ćwiczenia kompleksowego pk.  

„TARCZA-2021” 

4. W dniach 24 i 25 listopada 2021 r. na terenie Powiatu Brzezińskiego zostały 

przeprowadzone kompleksowe ćwiczenie obronne i wieloszczeblowe ćwiczenie 

obrony cywilnej pk. TARCZA 2021. Głównym tematem ćwiczenia było: Kierowanie 

realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej na obszarze województwa łódzkiego 

pozostającego w strefie oddziaływania konfliktu zbrojnego. Zgodnie z dokumentacją 

ćwiczenia JST z terenu powiatu rozwinęły system stałych dyżurów celem zapewnienia 

bieżącego przepływu informacji. Przystąpiono również do realizacji  następujące 

epizodów praktycznych:  

• Gminie Rogów - ewakuacja ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla 

życia i zdrowia na znacznym obszarze; 

• Gminie Jeżów - przyjęcie osób ewakuowanych z obszaru objętego zagrożeniem; 
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• Gmina Brzeziny, Dmosin i Miasto Brzeziny – realizacja zadań na potrzeby Sił 

Zbrojnych (akcja Kurierska, współpraca cywilno – wojskowa). 

Podczas ćwiczenia uczestnicy dokonywali oceny sytuacji  oraz podejmowali stosowne 

działania zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz wypracowanymi w toku planistycznym 

procedurami. Przeprowadzone działania pozwoliły na zweryfikowanie dokumentacji  

i sprawdzenie przyjętych procedur, których sprawne wdrożenie w sytuacji zagrożenia jest 

niezwykle kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Brzezińskiego. 

 

Foto 28. Ćwiczenia - przyjęcie osób ewakuowanych z obszaru objętego zagrożeniem 

Gmina Jeżów 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

Źródło: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach 

 

12.2. Sprawy obronne 
 

Wyznaczone główne kierunki na rok 2021 r.: 

- Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem rejestracji osób 

na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz  samej kwalifikacji, w tym zakresie między innymi: 

użyczono pomieszczeń, zabezpieczono skład Powiatowej Komisji Lekarskiej w Brzezinach, 

zawarto umowy z wybranymi podmiotami medycznymi na wykonanie badań  

specjalistycznych osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej. Każda osoba zgłaszająca się 

do kwalifikacji wojskowej miała założoną ewidencję wojskową, otrzymała książeczkę 

wojskową oraz orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej. 

- Bieżącej aktualizacji dokumentacji „Stałego Dyżuru” Starosty Brzezińskiego na wypadek 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny; 

- Opracowano Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 2020 

r. (NKPPO-20); 

- Opracowano Plan Szkolenia Obronnego Powiatu Brzezińskiego na 2021 r. 

- Opracowano oraz uzgodniono z ŁUW w Łodzi Plan Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu 

Brzezińskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny. 
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12.3. Obrona cywilna 

 
- Zadania z zakresu obrony cywilnej realizowano zgodnie z Rocznym Planem Działania 

Starostwa Powiatowego w Brzezinach w Zakresie Obrony Cywilnej na 2021 r. 

- Uzgodniono  Roczne Plany Działania Obrony Cywilnej na 2021 r. otrzymane z JST z terenu 

powiatu. 

- Opracowano oraz uzgodniono z Szefem OC Województwa Roczny Plan Działania 

Starostwa Powiatowego w Brzezinach w Zakresie Obrony Cywilnej na 2022 r. 

- Zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju  z dnia 30 sierpnia 2016 r.  

opracowano ocenę stanu przygotowania ochrony ludności i obrony cywilnej 

za 2020 rok z terenu Powiatu Brzezińskiego. 

13. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA 

LOKALNEGO RYNKU PRACY 
Powiatowe zadania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu realizowane są przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach, który w roku 2021 realizował następujące projekty z 

programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:  

1. Projekt systemowy „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w 

powiecie brzezińskim (VI)” Działanie VIII.1 Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Pozyskane środki przeznaczono na staże, na które skierowano 45 osób, wydatkowano – 

486 985,34 zł ponadto w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, udzielono 20 dotacji, w związku z czym wydatkowano 500 000,00 zł. 

2. Projekt systemowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

brzezińskim (V)” Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Pozyskane środki przeznaczono na staże, na które skierowano 51 osób wydatkowano – 

598 455,31 zł ponadto w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, udzielono 18 dotacji, wydatkowano 450 000,00 zł. 

Tabela 32. Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w roku 2021 przy 

udziale środków Funduszu Pracy, EFS, PFRON  

Wyszczególnienie 
Liczba osób zaktywizowanych 

w 2021 r. 

Prace interwencyjne 20 

Szkolenia 28 

Staże 166 

Dofinansowanie samozatrudnienia 38 

Zatrudnienie na doposażonym lub wyposażonym 

miejscu pracy 
7 

Roboty publiczne 33 

Prace społecznie użyteczne 16 

Bon na zasiedlenie 2 

Dodatki aktywizacyjne 51 

OGÓŁEM 361 

Wydatkowano środki w kwocie 3 469 463,47 zł 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach  
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to instrument adresowany do pracodawców, 

wspomagający przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. 

Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu 

kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. 

Z środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r., wydatkowano środki w kwocie  

269 585,00 zł., przeszkolono – 177 osób.  

Wykres 5. Udzielona pomoc przedsiębiorcom z terenu Powiatu Brzezińskiego 

w roku 2020 - ogółem: 12 733 343,57 zł z podziałem na gminy. 

 

                         
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach 

Wykres 6. Udzielona pomoc przedsiębiorcom z terenu Powiatu Brzezińskiego 

w roku 2021 - ogółem: 3 117 222,14 zł z podziałem na gminy. 
 

 

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach 

W ramach  Tarczy Antykryzysowej w 2021 r., złożonych zostało  łącznie 698 wniosków: 

• Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych – 31 

• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych – 34 

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – 17 (liczba pracowników 

objętych dofinansowaniem – 42 osób) 

• Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż - 616  



     RAPORT O STANIE POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 

100 

 

Tabela 33. Udzielona pomoc przedsiębiorcom z terenu Powiatu Brzezińskiego w roku 

2021 

Gminy 

z terenu 

powiatu 

Kwota ogółem Pożyczki Dofinansowanie 

samozatrudnionych 

Dofinansowanie       

do pracowników 
Dotacje 

Miasto 

Brzeziny 

1 882 445,67  15 000,00  172 200,00  110 245,67  1 585 000,00  

Gmina 

Brzeziny 

485 428,06  5 000,00  21 280,00  34 148, 06  425 000,00  

Gmina 

Dmosin 

375 068,41  0,00  10 080,00  89 988,41  275 000,00  

Gmina Jeżów 187 800,00  0,00  2 800,00  0,00  185 000,00  

Gmina 

Rogów 

186  480,00  5 000,00  11 480,00  0,00  170 000,00  

Ogółem 3 117 222,14  25 000,00  217 840,00  234 382,14  2 640 000,00  

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach 

PROMOCJA POWIATU 
 

            Pomimo panującego stanu epidemii na terenie Polski, Powiat Brzeziński prowadził 

działania promocyjne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w formułach zapewniających 

bezpieczeństwo uczestników.  Wydarzenia i działania zostały ujęte w prezentacji stanowiącej 

załącznik do „Raportu o stanie Powiatu Brzezińskiego za rok 2021”.  

 

Zachęcamy do obejrzenia i życzymy miłego odbioru. 
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