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WSTĘP

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz miasta
co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie miasta. Raport podsumowuje
działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje
przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu
obywatelskiego. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Łowicza
do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejskiego, a także staną się podstawą
do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta. Kadrę kierowniczą urzędu Miejskiego
w Łowiczu reprezentują:
➢
➢
➢
➢

Burmistrz Miasta Łowicza,
Zastępca Burmistrza Miasta Łowicza,
Sekretarz Miasta,
Skarbnik Miasta.

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łowiczu funkcjonują:
Wydział Finansowy,
Wydział Organizacyjny,
Wydział Spraw Komunalnych,
Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej,
Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa,
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
Wydział Spraw Obywatelskich,
Wydział Spraw Społecznych,
Urząd Stanu Cywilnego,
Biuro Rady Miejskiej,
Zespół Radców Prawnych,
Wydział Inwestycji i Remontów,
Zespół do Spraw Informatyki,
Stanowisko do Spraw Zarządzania Kryzysowego,
Audytor Wewnętrzny,
Inspektor Ochrony Danych,
Wydział do Spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości,
➢ Samodzielne stanowisko ds. obsługi i redakcji stron internetowych Urzędu Miejskiego
w Łowiczu,
➢ Samodzielnie stanowisko - Główny Specjalista ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
➢ Pion Ochrony.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Jednostki organizacyjne miasta:
➢ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu,
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu,
Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu,
Miejska Biblioteka im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu,
Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu,
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. kard. Karola Wojtyły w Łowiczu,
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu,
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu,
Żłobek Miejski w Łowiczu,
Przedszkole nr 1 w Łowiczu,
Przedszkole nr 2 w Łowiczu,
Przedszkole nr 3 w Łowiczu,
Przedszkole nr 4 w Łowiczu,
Przedszkole nr 5 w Łowiczu,
Przedszkole nr 7 w Łowiczu,
Przedszkole Integracyjne nr 6 „Pod Świerkami”,
Środowiskowy Dom Samopomocy,
Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia,
Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o. w Łowiczu.

W Łowiczu funkcjonują także dwie Spółki z udziałem miasta: Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o.
w Łowiczu oraz Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu sp. z o. o.
W mieście funkcjonuje 10 osiedli będących statutowymi jednostkami pomocniczymi Gminy
Miejskiej. Zadaniem powołanych zarządów jest reprezentowanie interesów i w miarę możliwości
zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Działalność ta finansowana jest z budżetu miasta. Za jej właściwy
przebieg odpowiadają przewodniczący. Ich praca, jak również praca całego zarządu, ma charakter
społeczny.
Jednostki pomocnicze - osiedla: Osiedle "Korabka", Osiedle "Stare Miasto", Osiedle "Zatorze",
Osiedle "Stefana Starzyńskiego", Osiedle "Nowe Miasto", Osiedle "Przedmieście", Osiedle "Kostka",
Osiedle "Bratkowice", Osiedle "Górki", Osiedle "Henryka Dąbrowskiego".
W mieście funkcjonuje także Młodzieżowa Rada Miejska, której celem jest działanie konsultacyjne
w stosunku do Rady Miejskiej w tym reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji
samorządowych i rządowych, a także organizacji pozarządowych. Upowszechnianie zasad działania
samorządu terytorialnego wśród młodzieży. Zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących
szeroko pojętych problemów młodzieży a także umożliwienie aktywnego udziału młodzieży w życiu
publicznym Miasta Łowicza.
Miasto Łowicz współpracuje ze stowarzyszeniami i różnymi podmiotami na wielu płaszczyznach.
Podejmowane działania są wspierane przez miasto i adresowane są do różnych grup społecznych.
Służą rozwiązaniu wielu problemów, m.in. związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci
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i młodzieży, zadań związanych z profilaktyką uzależnień, wykluczeniem społecznym, wsparcia osób
starszych oraz organizacji imprez społeczno-kulturalnych i sportowych.
Wszelkie działania nakierowane są w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności społecznej, poprawy jakości życia mieszkańców oraz zapewnienia im przyjaznej i otwartej
przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu działań odpowiadających na faktyczne potrzeby społeczności
lokalnej. Dzięki wsparciu miasta, liczne grupy beneficjentów mogą realizować swoje pasje, rozwijać
zainteresowania, brać czynny udział w wielu, ciekawych inicjatywach.
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II. INFORMACJE OGÓLNE

2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA
Łowicz leży w północno-wschodniej części województwa łódzkiego na trasie linii kolejowej
Warszawa – Łódź – Śląsk, która przecina je z kierunku północnowschodniego na południowozachodni i dzieli miasto na dwie części. Miasto, razem z gminami: Kiernozia, Chąśno, Kocierzew
Południowy, Nieborów, Łyszkowice, Domaniewice, Bielawy, Zduny, Łowicz należy do powiatu
łowickiego. Łowicz pełni liczne funkcje ponadlokalne. Zarówno instytucje sprawujące funkcję
administracji samorządowej szczebla powiatowego oraz administracji zespolonej dla obszaru powiatu,
jak i obiekty o funkcjach użyteczności publicznej (w szczególności służby zdrowia, szkolnictwa
ponadpodstawowego, kultury, sportu, turystyki i wypoczynku, bankowości, handlu i bezpieczeństwa
publicznego) są zlokalizowane w Łowiczu. Znakomite położenie, duża aktywność samorządów,
bliskość dużych i zasobnych rynków zbytu, korzystny klimat dla biznesu – wszystko to stanowi
o atrakcyjności Ziemi Łowickiej i Łowicza.

2.2 DEMOGRAFIA
Łowicz jest stolicą Ziemi Łowickiej, którą zamieszkuje około 78 tys. ludności, zwanej tradycyjnie
Księżakami (tj. mieszkańcami Księstwa Łowickiego).
Łowicz zajmuje powierzchnię 23,4 km2 wg. stanu na 31.12.2019 r. ilość stałych mieszkańców miasta
wynosi 27 633, w tym kobiet –14 741, mężczyzn – 12 892.
•
•
•
•

Wiek 0-18
Wiek 19-40
Wiek 41-60
Wiek pow. 60

–
–
–
–

4939
7891
7222
7581

W 2019 roku 58% ogólnej liczy ludności stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (19-60 lat kobiety
i 19-65 lat mężczyźni).
Tabela nr 1. | Struktura wiekowa i płciowa mieszkańców Łowicza.
Rok 2019
Wiek

Ogółem

Mężczyźni

%

Kobiety

%

Przedprodukcyjny

4 939

2 549

9,2

2 390

8,6

Produkcyjny

16 090

8 388

30,4

7 702

27,9

Poprodukcyjny

6 604

1 955

7,1

4 649

16,8

Źródło: Ewidencja Ludności, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łowiczu (stan na 2019 r.)

Największą liczbę ludności w mieście zanotowano w roku 1997 (31 833) natomiast od 1998 roku
liczba mieszkańców miasta sukcesywnie maleje (31 750). Łowicz nie jest jedynym miastem
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w którym odnotowuje się spadek liczby ludności. Podobną sytuację można zaobserwować w miastach
sąsiednich tj. Kutno, Łęczyca, Skierniewice, Sochaczew i Rawa Mazowiecka.

Liczba ludności w mieście Łowiczu 2006-2019
31000
30500
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30416

30294
30105

29500

29970

29814
29606
29399

29000

29171
28878

28500

28585

28380

28000

28181
27908

27500

27633

27000
26500
26000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Źródło: Ewidencja Ludności, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łowiczu (stan na 2019 r.)

Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że wskaźnik przyrostu naturalnego osiągnął w 2012 roku wartość
ujemną (-38) i utrzymuje się nadal, nawet ma tendencję wzrostu. W 2019 roku przyrost naturalny
wynosił (-96). Oznacza to stopniowe starzenie się społeczeństwa Łowicza, w związku z tym ważnym
elementem polityki społecznej władz miasta jest prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości życia
i aktywizacji łowickich seniorów.
Jest to spowodowane zarówno utrzymującym się ujemnym przyrostem naturalnym jaki i ujemnym
saldem migracji. Dlatego ważnym zadaniem władz miasta jest temu przeciwdziałać. Stąd szeroka
polityka prorodzinna. Jednym z jej elementów to Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodzin Zastępczych, która
funkcjonuje w Łowiczu od maja 2010 r.
Głównym celem wprowadzonej karty jest wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin
wielodzietnych i rodzin zastępczych. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej
i rodziny zastępczej oraz ułatwienie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr
kultury, sportu i rozrywki. Urząd Miejski w Łowiczu prowadzi wykaz jednostek organizacyjnych
i przedsiębiorców oferujących zniżki w programie Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodzin
zastępczych.
W 2019 roku wydano 305 Łowickich Kart Seniora oraz 400 kart Dużej Rodziny. Dla porównania
w 2018 roku wydano 148 Kart Dużej Rodziny.
W 2014 roku Rada Miejska w Łowiczu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Łowicka
Karta Seniora” na trenie Miasta Łowicz. Głównymi celami wprowadzonej karty jest: wzmacnianie
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aktywności społecznej osób w wieku 60+, tworzenie oraz rozwijanie systemu ulg i zwolnień
umożliwiających zwiększenie dostępności oferty przygotowanej przez instytucje kultury i sportu,
zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach społeczno–kulturalnych oraz kształtowanie pozytywnego
wizerunku łowickich seniorów.
Instrumenty umożliwiające realizowanie powyższych celów to: możliwość zakupu biletów ulgowych
na przejazd autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji, zapewnienie 50% zniżki przy zakupie
biletów wstępu do wybrane kina w Łowickim Ośrodku Kultury oraz na obiekty Ośrodka Sportu
i Rekreacji (w tym pływalni miejskiej) oraz zapewnienie wsparcia z zakresu psychologicznego
i prawnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Program „Łowicka Karta Seniora” stwarza także możliwość korzystania z promocji i ofert
przygotowanych przez Partnerów programu (lokalne firmy oferujące np. usługi fryzjerskie,
kosmetyczne). W 2019 roku wydano 305 Łowickich Kart Seniora.
Łowicz podzielony jest na dziewięć dzielnic. Jedną z najbardziej zurbanizowanych części miasta jest
centralnie położony fragment Łowicza wykazujący drugi co do wielkości (po osiedlu Bratkowice zam.
7327) stopień zaludnienia – dzielnica Śródmieście, którą zamieszkuje blisko sześć i pół tysiąca osób
(zam. 6229). Zlokalizowanych jest w niej najwięcej obiektów użyteczności publicznej, pełniących
funkcję obiektów kulturalno-administracyjno-oświatowych. Wysokim wskaźnikiem zainwestowania
charakteryzuje się północny obszar miasta (dzielnica Korabka). Wśród zlokalizowanych tu obiektów
dominują te o funkcji przemysłowo- handlowej.
Tabela nr 2. | Rozmieszczenie przestrzenne ludności Łowicza i gęstości zaludnienia wg dzielnic.
Liczba mieszkańców

Gęstość zaludnienia
(liczba mieszkańców/km2)

Bolimowska

2751

2 116

Bratkowice

7327

6106

Górki

2307

1648

Korabka

4021

693

Kostka

2883

601

Łowicka Wieś

677

294

Małszyce

801

200

Śródmieście

6229

4153

Zielkówka

565

565

Dzielnica

Źródło: Ewidencja Ludności, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łowiczu (stan na 21.02.2020 r.)

2.3 BEZROBOCIE
Na koniec grudnia 2019 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Łowiczu wynosiła 1534. W porównaniu do końca roku 2018 nastąpił spadek o 284 osoby.
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Stopa bezrobocia w powiecie łowickim na koniec 2019 r. wynosiła 4,6% (przy 5,4%
w województwie łódzkim oraz 5,2% w kraju).
Na obraz bezrobocia ma wpływ również rolniczy charakter powiatu, przewaga liczby bezrobotnych
zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, słabość
ekonomiczna większości gospodarstw rolnych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Urzędzie
zarejestrowanych było 204 osób bezrobotnych z prawem do zasiłku. W porównaniu do 31 grudnia
2018 r. nastąpił spadek o 47 osób w grupie pobierających zasiłek. Udział osób bezrobotnych z prawem
do zasiłku stanowi 13,30% w ogólnej liczbie bezrobotnych.
Na koniec 2019 roku w PUP w Łowiczu zarejestrowane było 736 kobiet. Liczba ta w stosunku
do roku 2017 zmniejszyła się o 128 osób. Tylko 117 kobiet posiadało prawo do zasiłku. Udział
bezrobotnych kobiet z prawem do zasiłku wynosił 15,90% w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet.
Na koniec 2019 r. w urzędzie zarejestrowane był 103 osoby niepełnosprawne, w tym 33 kobiety.
Tabela nr 3. | Analiza liczby bezrobotnych w okresie 2010-2019.
Liczba
bezrobotnych
ogółem

Kobiety

%

Z prawem do zasiłku

%

2010

3294

1571

47,69

473

14,36

2011

3048

1454

47,70

501

16,44

2012

3594

1531

42,60

633

17,61

2013

3589

1567

43,66

429

11,95

2014

3123

1404

44,95

404

12,94

2015

2827

1307

46,23

370

13,09

2016

2484

1147

46,18

292

11,76

2017

1945

938

48,23

256

13,16

2018

1818

864

47,52

251

13,81

2019

1534

736

47,98

204

13,30

Rok

W tym:

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu (stan na 31.12.2019 r.)

Na wsi mieszka ok. 40% ludności Polski, natomiast wśród bezrobotnych mieszkańcy wsi stanowią
ok. 45%. W powiecie łowickim mieszkańcy wsi stanowią ok. 60% ludności, a wśród bezrobotnych
na koniec 2019r. stanowili 55,15%. W porównaniu do końca 2018 roku udział osób zamieszkujących
tereny wiejskie wśród osób bezrobotnych zmniejszył się o 0,53%.
Podmioty gospodarcze działające na terenie Łowicza to głównie małe prywatne firmy. One też tworzą
najwięcej nowych miejsc pracy, głównie w sektorze handlu i usług, to głównie firmy specjalizujące się
w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego lub firmy o branży budowlanej prowadzące politykę
zatrudnieniową, która intensyfikuje się w okresach sezonowych (zbiór owoców, warzyw) stąd firmy
te proponują zatrudnienie krótkookresowe. Podkreślić jednak należy, że to małe i średnie firmy
zgłaszają najwięcej ofert pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Region łowicki
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charakteryzuje się wysoką specjalizacją rolniczą, przede wszystkim w zakresie sadownictwa
i warzywnictwa, hodowli żywca wieprzowego oraz produkcji mlecznej. W strukturze branżowej
przeważa przetwórstwo owoców i warzyw oraz mleka, co czyni region liderem na rynku przetwórstwa
owoców i warzyw oraz produkcji mleka.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w Łowiczu zlokalizowani są pracodawcy, którzy zapewniają
mieszkańcom miasta i okolic największe zatrudnienie.
Tabela nr 4. | Główni pracodawcy powiatu łowickiego pod względem liczby zatrudnionych osób.
Zatrudnienie – liczba osób
Lp.

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W ŁOWICZU
ul. Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz

1.

Stan na dzień
31.12.2018 r.

Stan na
dzień
31.12.2019
r.

Przemysł
spożywczy

1051

991

BRANŻA

NAZWA PODMIOTU

2.

AGROS NOVA Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz

Przemysł
spożywczy

557

619

3.

TAKEDA POLSKA Sp. z .o. o. Zakład
produkcyjny
ul. Księstwa Łowickiego 12, 99-420 Łyszkowice

Przemysł
chemiczny

485

614

4.

LAMELA Sp. z o.o.
ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz

Przemysł
chemiczny

307

355

5.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz

Opieka
Zdrowotna

301

308

6.

ZAKŁAD KARNY W ŁOWICZU
ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz

Resocjalizacja

249

238

7.

FIRMA BRACIA URBANEK J. A. URBANEK
S. j., ul. Katarzynów 59, 99-400 Łowicz

Przemysł
spożywczy

230

229

8.

SYNTEX sp. z o.o.
ul. Powstańców 1863 r. 12, 99-400 Łowicz,

Przemysł
dziewiarski

112

114

9.

`

PARTNERS Sp. z o.o.
ul. Katarzynów 17, 99-400 Łowicz

Przemysł
spożywczy

118

383

10.

PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ ŁÓDŹ TEREN
ul. Mostowa 30, 99-400 Łowicz

Przemysł
energetyczny

145

-

11.

P.P.H.U. "STEVEN"
Strzelecka 13 99-400 Łowicz

Przemysł
dziewiarski

140

114

12.

Opakomet Sp. z o. o. Zakład Produkcji
Opakowań
ul. Armii Krajowej 98, 99-400 Łowicz

Produkcja
opakowań

102

102

13.

BAUMIT
ul. Uchanka 9/11, 99 – 400 Łowicz

Przemysł
budowlany

80

78
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14.

Przemysł
wydobywczy

UNITED OILFIELD SERVICES SP. Z O.O
ul. Ekonomiczna 5, 99 – 400 Łowicz

55

-

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu (stan na 31.12. 2019 r.)

Największy napływ osób bezrobotnych w 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu
odnotowano w miesiącach: styczeń, grudzień i sierpień. W 2019 r. przeważał odpływ osób
bezrobotnych w poszczególnych miesiącach. Najwyższy odpływ osób bezrobotnych odnotowano
w miesiącach: marzec, kwiecień i październik.
Sezonowość od lat stanowi podstawową cechę polskiego rynku pracy i oznacza wzrost bezrobocia
w miesiącach rozpoczynających i kończących rok. Miesiące wiosenne są okresami spadku liczby
zarejestrowanych bezrobotnych, co wynika m.in. z rozpoczynania prac sezonowych w budownictwie
i rolnictwie, a także rozpoczynania się sezonu turystycznego. Z kolei na przełomie roku z powodu
napływu do bezrobocia osób, którym wygasają wówczas umowy o pracę oraz powrót do bezrobocia
osób wykonujących subsydiowane zatrudnienie liczba bezrobotnych wzrasta.
Tabela nr 5. | Struktura bezrobotnych według wieku.
Wiek osób bezrobotnych w latach

Liczba

% ogółem

18 – 24

183

11,9

25 – 34

384

25,0

35 – 44

336

21,9

45 – 54

288

18,8

55 – 59

195

12,7

60 i powyżej

148

9,7
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu (stan na 31.12.2019 r.)

Rozpatrując bezrobotnych według kryterium wieku zauważymy, że największą grupę stanowią osoby
w wieku 25-34 lata (25,0% wszystkich bezrobotnych) oraz w wieku 35-44 lata (21,9% ogółu
bezrobotnych). Wśród bezrobotnych dominują osoby młode w wieku od 18 lat do 34 roku życia
i stanowią one 37,0% ogółu bezrobotnych.
W celu zachęcenia do działania i pobudzania aktywności młodych osób na rynku pracy od 2017 roku
w Urzędzie Miejskim w Łowiczu funkcjonuje Karta Młodego Przedsiębiorcy. Celem strategicznym
miasta Łowicza w perspektywie najbliższych lat jest m.in. zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta i efektywnego zwalczania bezrobocia poprzez kreowanie warunków dla tegoż rozwoju.
Wprowadzenie „Karty Młodego Przedsiębiorcy” wpisuje się w powyższe założenia.
Adresatami karty są osoby do 30 roku życia, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Łowicza
w okresie nie dłuższym niż dwa lata. W programie biorą również udział Partnerzy czyli
przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu i podmioty administracji publicznej działające
w Łowiczu. Ich zadaniem jest pomoc młodym przedsiębiorcom poprzez udzielanie zniżek na różnego
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rodzaju usługi czy organizację szkoleń. Wprowadzając Kartę Młodego Przedsiębiorcy, burmistrz
Łowicza Krzysztof Jan Kaliński pragnie propagować przedsiębiorczość wśród młodych osób m.in.
poprzez stworzenie specjalnego katalogu z bazą preferencyjnych ulg oferowanych przez Partnerów dla
Uczestników. Katalog będzie zawierał dane teleadresowe oraz informacje dotyczące rabatów i usług
jakie oferuje dana instytucja.
Kolejną formą wsparcia dla osób pozostających bez pracy jest organizacja Targów Pracy. Powiatowy
Urząd Pracy we współpracy z Miastem Łowicz organizuje Targi Pracy i Staży Zawodowych, które
odbywają się hali Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Jana Pawła II. Dzięki temu mieszkańcy Łowicza
i okolic mają okazję do bezpośredniego spotkania pracodawcami, którzy oferują zatrudnienie osobom
zainteresowanym. Taka forma kontaktu ułatwi wyłonienie najbardziej pożądanych z punktu widzenia
firm kandydatów do pracy. Dodatkową formą wsparcia dla osób bezrobotnych jest bieżące
informowanie o organizowanych spotkaniach i szkoleniach związanych z podnoszeniem kwalifikacji
zawodowych, w tym szkoleń z zakresu pozyskiwania środków unijnych na rozwój firmy. Zaproszenia
kierowane są m.in. przez m.in. Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Łowiczu.

Tabela nr 6. | Struktura bezrobotnych wg wieku w latach 2016-2019.
Lp.

Wiek

2019

%

2018

%

2017

%

2016

%

1.

18-24

183

11,9

223

12,3

237

12,2

358

14,4

2.

25-34

384

25,0

486

26,7

539

27,7

696

28,0

3.

35-44

336

21,9

379

20,8

393

20,2

471

19,0

4.

45-54

288

18,8

343

18,9

372

19,1

464

18,6

5.

55-59

195

12,7

222

12,2

230

11,8

276

11,1

6.

60 i pow.

148

9,7

165

9,1

174

9,0

222

8,9

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu (stan na 31.12.2019 r.)

Analiza struktury osób bezrobotnych według wieku w porównaniu do 2018 roku wskazuje,
że największy procentowy wzrost w strukturze bezrobotnych nastąpił w grupie wiekowej 35-44 lata –
wzrost z o 1,1%. Natomiast zmniejszył się udział osób bezrobotnych w grupie wiekowej 25-34 lata –
spadek o 1,7%.
Tabela nr 7. | Struktura bezrobotnych według wykształcenia.
Wykształcenie

Liczba

% ogółem

Wyższe

172

11,2

Średnie zawodowe i policealne

383

25,0

Średnie ogólnokształcące

154

10,0

Zasadnicze zawodowe

447

29,1
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Gimnazjalne i poniżej

378

24,7
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu (stan na 31.12.2019 r.)

W strukturze bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i stanowią
29,1% ogółu zarejestrowanych. Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej to 24,7% wszystkich
bezrobotnych. Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym to 825 osób,
co stanowi 53,8% wszystkich zarejestrowanych.
Dominującą kategorią osób bezrobotnych według stażu pracy na koniec 2019r. są osoby z małych
stażem pracy: do jednego roku i do pięciu lat oraz osoby ze stażem od 10 do 20 lat. Osoby bezrobotne
bez stażu pracy oraz z małym stażem do roku i do 5 lat stanowią ponad połowę wszystkich
bezrobotnych (831 osób) – 54,2%.
Tabela nr 8. | Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.
2019 r.
Kategoria osób

2018 r.

Liczba
osób

% ogółu
bezrobotnych

Liczba
osób

% ogółu
bezrobotnych

Bezrobotni zamieszkali na wsi

846

55,2

993

54,6

Bezrobotne kobiety

736

48,0

864

47,5

Bezrobotni z prawem do zasiłku

204

13,3

251

13,8

Bezrobotni do 25 roku życia

183

11,9

223

12,3

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

489

31,9

593

32,6

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

521

34,0

639

35,2

Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego

287

18,7

342

18,8

Bezrobotni bez wykształcenia średniego

825

53,8

1004

55,2

Długotrwale bezrobotni

822

53,6

985

54,2

Kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły
zatrudnienia

209

13,6

248

13,6

Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęli zatrudnienia

50

3,3

78

4,3

Bezrobotni niepełnosprawni

103

6,7

125

6,9

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu (stan na 31.12.2019 r.)
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Długie pozostawanie bez pracy powoduje wśród osób bezrobotnych spadek mobilności zawodowej,
trudności w dostosowaniu się do potrzeb zmieniających się na rynku pracy, brak motywacji
do ponownego podjęcia pracy i wiary w poprawę swojej sytuacji. W porównaniu do końca 2018 r.
na dzień 31 grudnia 2019r. nastąpił wzrost procentowy o 0,6% osób bezrobotnych zamieszkujących
na wsi, a także wzrost o 0,5% kobiet wśród bezrobotnych. W pozostałych kategoriach osób
zanotowano spadki procentowe w porównaniu do końca 2018 roku. Największy spadek o 1,4% można
zauważyć wśród osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego oraz spadek o 1,2% wśród osób bez
kwalifikacji zawodowych.
Należy jednak podkreślić, iż osoby bezrobotne bez wykształcenia średniego stanowią ponad połowę53,3% wszystkich zarejestrowanych, a osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych,
to ponad jedna trzecia osób bezrobotnych- 34,0%. Ponadto długotrwale bezrobotni stanowią 53,6%
ogółu zarejestrowanych, a mieszkańcy wsi 55,2%. W strukturze osób bezrobotnych prawie co trzecia
osoba jest w wieku powyżej 50 roku życia- 31,9% zarejestrowanych.

2.4 GOSPODARKA
Potencjał gospodarczy to jeden z najważniejszych czynników rozwoju każdej jednostki terytorialnej.
Wysoki poziom rozwoju gospodarczego zazwyczaj stwarza warunki umożliwiające zapewnienie
wyższego poziomu życia mieszkańców, rozumianego jako stopień zaspokojenia potrzeb różnego
rodzaju dobrami, w tym o charakterze materialnym, kulturowym, edukacyjnym, a także związanymi
z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem.
Współcześnie przedsiębiorczość jest uważana za główny warunek rozwoju społeczno-gospodarczego
i kluczowy czynnik osiągnięcia konkurencyjności w skali całej gospodarki. Rodzaje działalności
gospodarczej podejmowane na danym terenie determinowane są potencjałem przyrodniczo-społecznoekonomicznym miejsca.
W 2019 roku liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze
REGON prowadzących działalność gospodarczą stanowiła liczbę 179.
Ilość podmiotów nowo zarejestrowanych wg. sekcji i działów PKD oraz sektorów własnościowych sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wyniosła 176. Wśród
podmiotów zarejestrowanych na terenie miasta Łowicza dominują jednostki gospodarcze sektora
prywatnego, mikroprzedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne. Podmioty gospodarcze
to przede wszystkim małe, rodzinne firmy, często działające na zasadzie samozatrudnienia. Dużą rolę
odgrywa w mieście działalność w zakresie transportu drogowego towarów i transportu drogowego
osób.
W 2019 r. 168 osób fizycznych opłacało w mieście podatek od środków transportowych
(zanotowano spadek w porównaniu do 2018 r. o 13 podatników) i 32 osoby prawne (spadek
w porównaniu do 2018 r. o 3 podatników).

OSOBY PRAWNE: STAN NA DZIEŃ 30.04.2020 – 343
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Tabela nr 9. | Lista największych podatników podatku od nieruchomości - osoby prawne.
Lp.

Nazwa podatnika

Miejsce wykonywania działalności

1.

Zakład Usług Komunalnych

ul. Armii Krajowej 2B

2.

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA

ul. Przemysłowa

3.

AGROS NOVA SPÓŁKA Z OO

ul. Gen. Sikorskiego

4.

PGE Dystrybucja
ul. Mostowa, Łowicz

ul. Mostowa

5.

United Oilfield Services Drilig
Al. Żelazna, Warszawa

ul. Ekonomiczna

6.

Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Starzyńskiego 1

7.

LAMELA
ul. Poznańska 4, Łowicz

ul. Poznańska 4

8.

Firma "Bracia Urbanek" Łowicz

ul. Katarzynów 59

9.

Zakład Energetyki Cieplnej
ul. Kaliska 22, Łowicz

ul. Kaliska 22

10.

BAUMIT Spółka z oo
ul. Sukiennice 6, Wrocław

ul. Uchanka 9/11

11.

Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa

ul. Kaliska 103
Źródło: Wydział Finansowy Urząd Miejski w Łowiczu
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III. INFORMACJE INWESTYCYJNE I FINANSOWE

3.1 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA
Budżet w 2019 roku został przyjęty przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą nr IV/23/2018 z dnia 28
grudnia 2019 roku.
Plan:
Dochody:
Wydatki:

Wykonanie:
141 057 723,04
152 710 112,26

140 555 765,51
162 207 954,31

Tabela nr 10. | Dochody i wydatki ogółem (liczba mieszkańców: 27 908)
Dochody ogółem: wszystkie dochody budżetu

141 057 723,04

Dochód na 1-go mieszkańca

5 054,38

Dochody własne: wszystkie dochody niebędące udziałami w podatkach skarbu
państwa, dotacjami ani subwencjami z budżetu państwa

97 894 067,32

Procent dochodów własnych w dochodach ogółem

69,40

Procent lokalnych podatków i opłat w dochodach ogółem

19,30

Wpływy z podatku od nieruchomości

17 683 097,00

Wpływy z podatku od środków transportowych

2 270 935,22

Wpływy za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste
nieruchomości

733 818,81

Wpływy z podatku rolnego

66 121,95

Dochody z mienia

1 253 604,55

Dochody ze sprzedaży majątku

2 066 022,99

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

33.810.812,00

Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

881.204,65

Subwencje

21 172 822,00

Dotacje celowe i inne źródła
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Wydatki ogółem

152 710 112,26

Wydatki majątkowe

28 987 831,14

Wysiłek majątkowy: procent wydatków majątkowych w budżecie Miasta

19

Wydatki bieżące w złotówkach na 1 mieszkańca

4 433,22

Wynik: saldo dochodów i wydatków ogółem

- 11 652 389,22

Wynik jako procent dochodów

- 8,26

Zadłużenie na koniec 2019 r.

45 620 368,60
Źródło: Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Tabela nr 11. | Struktura wydatków za 2019 rok.

Lp.

Wyszczególnienie

1

I

III

IV

V

VI

%
wykonania
planu

plan

wykonan
ie

3

4

5

6

7

WYDATKI OGÓŁEM

162 207 954,31

152 710 112,26

94,1

100

100

34 254 683,00

28 987 831,14

84,6

21,1

19,0

110 000,00

109 470,00

99,5

0,1

0,1

127 953 271,31

123 722 281,12

96,7

78,9

81,0

21 516 361,71

20 056 950,45

93,2

13,3

13,1

45 426 918,00

44 579 561,22

98,1

28,0

29,2

39 708 676,50

39 229 823,98

98,8

24,5

25,7

8 722 138,00

8 403 355,90

96,3

5,4

5,5

10 330 789,00

9 749 039,40

94,4

6,4

6,4

8 257 640,00

7 821 266,49

94,7

5,1

5,1

596 600,00

243 717,98

40,9

0,4

0,2

Wydatki inwestycyjne w
tym:
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

Rolnictwo, handel,
transport, gospodarka
mieszkaniowa,
działalność usługowa,
gospodarka komunalna
Oświata i wychowanie
oraz edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc społeczna i
pozostałe zadania w
zakresie pomocy
społecznej
Turystyka, kultura i
ochrona dziedzictwa
narodowego oraz
kultura fizyczna
Administracja w tym:
Urząd Miejski

VII

Struktura

Wykonanie
2019 r.

2

WYDATKI BIEŻĄCE

II

Plan roczny

Bezpieczeństwo
publiczne
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VIII

Ochrona zdrowia

708 366,00

607 789,31

85,8

0,4

0,4

IX

Pozostałe wydatki

943 422,10

852 042,88

90,3

0,5

0,5

Źródło: Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

3.2. INWESTYCJE*
Tabela nr 12. | Struktura wydatków za 2019 rok.
Lp.

Nazwa zadania

1.

Modernizacja Targowiska Miejskiego

2.

Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu - dokumentacja

3.

Prace drogowo – oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej

4.

Drogi gminne - dokumentacje

5.

Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

6.

Przebudowa ul. Dziewiarskiej

7.

Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu

8.

Budowa ul. Zacisznej

9.

Budowa ul. Kresowej

10.

Budowa ul. Dębowej

11.

Budowa ul. Jaworowej

12.

Przebudowa ul. Pałacowej

13.

Budowa ul. Chabrowej

14.

Chodnik ul. Wygoda

15.

Ścieżka rowerowa w ul. Topolowej

16.

Próg zwalniający w ul. Akademickiej

17.

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych
w woj. łódzkim

18.

Ścieżka rowerowa w ul. Arkadyjskiej

19.

Ocieplenie stropu poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. A. Krajowej 34 C

20.

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 A

21.

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 B
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22.

Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6

23.

Zakup samochodu dostawczego

24.

Budowa budynku mieszkalnego „Mieszkania +”

25.

Wykup gruntów

26.

Modernizacja Ratusza – klimatyzacja, uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie
dziedzińca Ratusza

27.

Zakupy inwestycyjne – wymiana serwerów domenowych i serwerowych, dodatkowe
funkcjonalności systemu OTAGO

28.

Modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miejskiego

29.

Zakupy inwestycyjne- zakup dekoracji Wielkanocnej na Plac Nowy Rynek

30.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

31.

Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4

32.

Modernizacja stołówki w SP nr 3

33.

Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP7

34.

Zakup sprzętu medycznego KTG

35.

Modernizacja placu zabaw na Błoniach

36.

Budowa separatorów i osadników

37.

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji
Łowicz- etap I

38.

Budowa mostu na rzece Otolance

39.

Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej

40.

Utwardzenie i zadaszenie terenu przy kontenerach na śmieci na os. H. Dąbrowskiego

41.

Zakup pomp do fontanny

42.

Rewitalizacja parku w Al. Sienkiewicza

43.

Zagospodarowanie w formie skweru terenu – róg ul. Kaliskiej, Starzyńskiego

44.

Misja- Emisja. Instalacje solarne

45.

Oświetlenie ulic

46.

Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Adaptacja
pomieszczeń na Bibliotekę Miejską

47.

Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta
Klickiego i Ratusz

48.

Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego
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49.

Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I

50.

Modernizacja hali nr 1

51.

Zakupy inwestycyjne – ciągnik, kosiarka, aparatura pomiarowa, urządzenie do dozowania chloru

52.

Siłownia plenerowa na os. Górki

53.

Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego

54.

Siłownia plenerowa na skwerze Solidarności

55.

Kompleks rekreacyjny - Górka frajdy na łowickich błoniach

56.

Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ul. Włókienniczej i Czajki
*Tabela nr 5 do Uchwały nr XIX/172/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.12.2019 r.

3.3 INWESTYCJE PRZENIESIONE JAKO WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Łowiczu podjęła Uchwałę Nr IXI/173/2019 w sprawie
ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Ostateczny termin dokonania wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca 2020 roku.
Inwestycje przeniesione do realizacji w roku 2020 r.:
1. Drogi gminne - dokumentacje w kwocie 3 075,00 zł.
Są to środki przeznaczone na wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej na przebudowę
ul. Młodzieżowej w związku z wnioskiem mieszkańców o likwidację zatok parkingowych
i chodnika od strony bloków.
2. Budowa ul. Jaworowej w kwocie 232 928,79 zł.
Środki te są na wykonanie nawierzchni tej drogi. W roku 2019 została opracowana dokumentacja
techniczna, został przeprowadzony przetarg i została podpisana umowa z wykonawcą prac.
3. Budowa ul. Zacisznej w kwocie 110 589,88 zł.
Środki te są na wykonanie nawierzchni tej drogi. W roku 2019 została opracowana dokumentacja
techniczna, został przeprowadzony przetarg i została podpisana umowa z wykonawcą prac.
4. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 5
704 311,00 zł.
Środki finansowe nie zostały w pełni wydatkowane w roku 2019 ponieważ nie mogliśmy jako
Miasto w pełni przekazać wykonawcy całego terenu budowy, ze względu na problemy
z opuszczeniem budynków przez mieszkańców, przekazanie terenu GGDKiA i konieczność
skoordynowania prac, w związku z zamknięciem tunelu w ul. Arkadyjskiej dla jego przebudowy.
Środki także były zarezerwowane na wypłatę odszkodowań. Budowa dróg dojazdowych
do wiaduktu od ronda gen. Klickiego otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych i przed rozpatrzeniem wniosku, prac nie można było rozpoczynać.
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5. Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu
kwocie 158 454,00 zł.
Jest to inwestycja dwuletnia z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Prace zostały rozpoczęte w listopadzie, nie było możliwości ich w pełni wykonania w roku 2019 r.
6. Prace drogowo-oświetleniowe w tunelu w ul. Arkadyjskiej w kwocie 77 546,40 zł.
Została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie oświetlenia w tunelu, ale ze względu
na trwające prace budowalne prowadzone przez PKP PLK nie było możliwości ich wykonania
do końca 2019 r.
7. Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Wschodnia - Kresowa w kwocie
2 400,00 zł.
Są to środki na zapłatę umowy GGPP/21-W/2019 z dnia 24.06.2019 r. za wykonanie w/w
projektu.
8. Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Bolimowskiej w kwocie
1 600,00 zł.
Są to środki na zapłatę umowy GGPP/20-W/2019 z dnia 24.06.2019 r. za wykonanie w/w
projektu.
9. Wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Tuszewskiej w wysokości
1 200,00 zł.
Są to środki na zapłatę umowy GGPP/22-W/2019 z dnia 24.06.2019 r. za wykonanie w/w
projektu.
10. Wykonanie podziału nieruchomości obręb Bolimowska działka nr 2618 w kwocie 5 300,00 zł.
Są to środki na zapłatę umowy GGPP/23-W/2019 z dnia 03.07.2019 r. za wykonanie podziału
w/w nieruchomości.
11. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości obręb Górki w kwocie 4 920,00 zł.
Są to środki na zapłatę umowy GGPP/15-W/2019 z dnia 20.05.2019 r. za wykonanie w/w
rozgraniczenia.
12. Wykonanie aktualizacji wniosku o dofinasowania studium wykonalności oraz pozostałych
wymaganych załączników dla projektu „ Misja – Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń
trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta
Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej”
w kwocie 15 990,00 zł.
13. Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2020-2023
w kwocie 19 680,00 zł.
Wykonawca w grudniu 2019 r. złożył wniosek w sprawie wydłużenia terminu wykonania umowy
do dnia 31.05.2020 roku, w związku z przedłużającą się procedurą opiniującą projekt Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2020-2023 przez Łódzkiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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14. Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego w kwocie 32 000,00 zł.
Została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie zieleni przy baszcie Klickiego.
Pozostały nasadzenia roślin i drzew, które będzie można wykonać wiosną 2020 r.
15. Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu w kwocie
120 832,73 zł.
Środki te są przeznaczone na wykonanie podestu jeżdżącego dla osób niepełnosprawnych
w budynku zabytkowego Ratusza w Łowiczu.

3.4 REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W grudniu 2018 roku podano wyniki głosowania na poszczególne zadania zgłoszone do Budżetu
na Obywatelskiego na 2019 rok. Po przeprowadzeniu głosowania do realizacji wybrano 10 projektów
osiedlowych oraz 1 projekt ogólnomiejski.
Zadania osiedlowe do 100 tys. zł:
1. Osiedle „Zatorze”
Modernizacja przepompowni oczyszczalni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej
2. Osiedle „Stare Miasto”
Park Przyjazny Rodzinie - rewitalizacja parku przy Al. Sienkiewicza
3. Osiedle „Bratkowice”
Nowa nawierzchnia na bieżni przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łowiczu
4. Osiedle „Korabka”
Nowy plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego 10 a Krudowskiego 12
5. Osiedle „Nowe Miasto”
Budowa zatoki parkingowej przy Przedszkolu nr 4 w Łowiczu + remont ogrodzenia z przodu
przedszkola
6. Osiedle „Stefana Starzyńskiego”
Zagospodarowanie w formie skweru terenu - róg Kaliskiej, Starzyńskiego do parkingu przy
Kauflandzie
7. Osiedle „Przedmieście”
Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ulicach Włókienniczej i Czajki w urządzenia
rekreacyjno- sportowe dla dzieci i młodzieży
8. Osiedle „Kostka”
Budowa siłowni plenerowej na skwerze Solidarności w Łowiczu
9. Osiedle „Górki”
Siłownia plenerowa - ogólnodostępne zdrowie za darmo
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10. Osiedle „Henryka Dąbrowskiego”
Poprawa estetyki i stanu sanitarnego przy kontenerach na śmieci
W głosowaniu wybrano także zadanie ogólnomiejskie do 300 tys. zł:
Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 7
w Łowiczu – 1 344 głosy
W 2019 roku po raz siódmy mieszkańcy Łowicza mieli możliwość bezpośredniego projektowania
części wydatków budżetu Miasta Łowicza, angażując się w łowicki budżet obywatelski na rok 2020.
W sierpniu 2018 r. Miasto Łowicz zakupiło specjalną dedykowaną platformę internetową do obsługi
budżetu obywatelskiego. Zakup specjalnej platformy internetowej umożliwił zgłaszanie projektów
drogą elektroniczną, a także znacznie ułatwił proces ich weryfikacji oraz głosowania nad wybranymi
propozycjami. Dotychczasowe edycje pokazały, że budżet obywatelski daje możliwość realnego
rozwoju naszego Miasta i realizacji potrzeb społeczności lokalnej.
W lipcu 2019 r. Rada Miejska Uchwałą Nr XV/121/2019 uchwaliła nowy regulamin w sprawie
wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Łowicza. Uchwała
w sposób kompleksowy regulowała zasady naboru wniosków, ich weryfikacji oraz głosowania.
W roku 2019 r. udział w głosowaniu wzięły 1762 osoby, z czego 990 głosów stanowiły głosy
elektroniczne. Mieszkańcy oddali 752 kart papierowych, natomiast 20 głosów uznano jako nieważne.
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IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się w oparciu o przepisy:
• ustawy o samorządzie gminnym,
• ustawy o gospodarce nieruchomościami,
• oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.
Zgodnie ze spisem inwentaryzacyjnym mienia komunalnego miasta Łowicza na stan mienia
w 1990 r. weszły 2623 nieruchomości, składające się z 3445 działek geodezyjnych.
Do końca 2019 r. zostały wydane 2543 decyzje komunalizacyjne stwierdzające nabycie nieruchomości
z mocy prawa przez Gminę Miasto Łowicz.
Obecnie prowadzone jest przez Wojewodę postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia
nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Miasto Łowicz , na
podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)
nieruchomości przeznaczonej pod fragmenty ulicy Kolejowej.
Uwzględniając podział miasta na obręby geodezyjne, struktura zagospodarowania gruntów, którymi
dysponuje Gmina Miasto Łowicz przedstawia się następująco:
Tabela nr 13. | Obręby geodezyjne, struktura zagospodarowania gruntów miasta Łowicza

Użytkowanie
wieczyste

Obręb

Liczb
a
dział
ek
(szt.)

Powierzchnia
(ha)

Bolimows
ka

248

3,1962

Bratkowi
ce

189

Zarząd ,
użytkowanie i
administracja

Liczb
a
dział
ek
(szt.)

Powierzchnia
(ha)

16

10,4966

Zasoby

Drogi

Liczb
a
dział
ek
(szt.)

Powierzchnia
(ha)

13

2,1423

Liczb
a
dział
ek
(szt.)

Powierzchnia
(ha)

138

9,3557

Zieleń i tereny
wód
powierzchniowy
ch
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a
dział
ek
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Powierzchnia
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16
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26,2783
579
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Górki

168
15

0,9715

5

0,4565

52

2,2504

86

9,4055

10

2,9319
16,0158
498

Korabka

21

7,6103

58

14,2361

Kostka

24

5,9720

29

8,8818

152

32,5106

246

29,1825

21

2,9835

14,8086

203

27,6020

54

124,2336

86,5230
385

75

181,4980
356

Łowicka
Wieś

17

Małszyce

10

13,2734

4

0,4010

89

23,1927

201

6,2022

45

7,5236
50,5929
104

4,4118

-

-

41

10,7001

53

10,0078

-

25,1197
473

Śródmieś
cie

89

Zielkówk
a

3

Poza
granicami
Łowicza

-

Razem

616

6,2805

58

10,9466

39

4,5125

253

25,1637

34

13,2184
60,1217
87

0,1433

8

2,4770

17

5,6174

54

8,2061

5

2,9023
19,3461
27

-

2

13,1400

24

45,5700

1

0,0200

-

58,7300
3108

53,5095

224

67,8381

524

143,7656

1513

143,7458

231

158,6127
567,4717

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Do gminnego zasobu nieruchomości włączona jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu
Państwa, a będąca przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miasto Łowicz nabyta w drodze
pierwokupu, przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usługi przy ul. Piekarskiej o pow.
0,8421 ha i udział 1/80cz. w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 0,1185 ha.
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nastąpiło powiększenie zasobów mienia komunalnego
przez nabycie nieruchomości przeznaczonych pod ulice miejskie.
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Tabela nr 14. | Obręby geodezyjne, struktura zagospodarowania gruntów miasta Łowicza
Wydatkowane
środki w zł

Określenie nieruchomości nabytej do zasobów

Nabycie działki położonej w obrębie Kostka o pow. 0,0235 ha pod drogę publiczną

16 713,71

Nabycie działek położonych w obrębie Bolimowska o pow. łącznej 0,0527 ha – pod
drogę publiczną

32 124,10

Wypłata odszkodowania za przejęcie udziału 39/240 cz. w nieruchomości o pow.
0,0262 ha pod ul. Rotstada

7 761,00

Wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości o pow. 0,0440
ha pod ul. Dmowskiego

41 530,00

Wypłata odszkodowania za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego działki
przejętej pod drogę w obrębie Bolimowska o pow. 0,0413 ha

30 000,00

Wypłata odszkodowania za przejęcie działki pod drogę w obrębie Korabka o pow.
0,0162 ha

5 699,00

Nabycie działek położonych w obrębie Łowicka Wieś o pow. łącznej 0,0245 ha pod
drogę publiczną

14 220,04

Wypłata odszkodowania za działkę w obrębie Kostka o pow. 0,0345 ha pod ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego

25.745,00

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

W związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi stanowiącej połączenie
ulicy Warszawskiej i skrzyżowania na ul. Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza oraz budowie dróg
gminnych wynikających ze zmiany przebiegu drogi krajowej Nr 70, dla potrzeb realizacji
przedmiotowej inwestycji drogowej, nastąpiło przejęcie z mocy prawa na własność Skarbu Państwa
działek stanowiących własność Gminy Miasto Łowicz położonych w liniach rozgraniczających teren
inwestycji o pow. łącznej 0,8846 ha, co spowodowało pomniejszenie w 2019r. zasobów mienia
komunalnego.
Własność Gminy Miasto Łowicz stanowią nieruchomości, które zostały przekazane w trwały zarząd
(administrację) jednostkom podległym gminie i użytkowanie

innym osobom prawnym o pow.

67,8381 ha.
Tabela nr 15. | Struktura władania gruntami przekazanymi w trwały zarząd, administrację
i użytkowanie wg stanu na 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:
Pow. przekazanej nieruchomości

Lp.

Nazwa jednostki

1.

Zakład Usług Komunalnych

22,9961 ha

2.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

13,2740 ha
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3.

Polski Związek Wędkarski

4,2945 ha

4.

OSiR

7,3841 ha

5.

Miejski Zakład Komunikacji

0,3497 ha

6.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

0,0767 ha

7.

Szkoły podstawowe

7,8873 ha

8.

Przedszkola

3,1692 ha

9.

MOPS

0,4996 ha

10.

Łowicki Ośrodek Kultury

0,3206 ha

11.

Polski Związek Działkowców

7,5863 ha
Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Dochody uzyskane z opłat rocznych z tyt. przekazania gruntu w trwały zarząd i użytkowanie
w 2019 r. wyniosły 94 272,34 zł.
Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Łowicz pozostają w użytkowaniu wieczystym osób
fizycznych, spółdzielni i innych osób prawnych.
Powierzchnia gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym w 2019 r. uległa zmianie
w stosunku do roku ubiegłego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cel mieszkania w prawo
własności tych gruntów zgodnie z którą, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.
Dotyczy to gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudowanych
budynkami wielorodzinnymi. Na podstawie powyższej ustawy przekształceniu uległo łącznie 394
działek o pow. 38,4014 ha, dla których wydano 2315 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów, w tym:
- zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - 262 działki o pow. 12,3641 ha,
- zabudowanych budynkami wielorodzinnymi z wyodrębnionymi lokalami wraz z udziałem
w gruncie - 132 działki o pow. 26,0373 ha.
Dochody uzyskane z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
w prawo własności w 2019 r. wyniosły 1 201 218,34 zł
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Tabela nr 16. | Struktura rozdysponowania gruntów, według celu użytkowania, pozostających
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, wg stanu na 31 grudnia 2019 roku przedstawia się
następująco:
Liczba
działek

Powierzchnia w hektarach

Pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

25

0,9170

Pod garaże i drogi dojazdowe

134

0,3854

Działki usługowe i handlowe

30

3,9380

Pod zabudowę mieszkaniową z usługami przy ul. Medycznej i
ul. Topolowej

12

0,2045

Działki rolne

4

1,9932

205

7,4381

Użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne

Ogółem

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

W użytkowaniu wieczystym spółdzielni i innych osób prawnych pozostaje grunt o pow. 46,0714
ha, w tym:
* z przeznaczeniem na cele produkcji, usług, handlu i rzemiosła pozostaje grunt o pow. łącznej
29,8678 ha, który rozdysponowany jest w poniższy sposób:
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

6,0790 ha

- Polski Związek Działkowców

17,3785 ha

- PSS "Społem"

0,3771 ha

- Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa

2,1103 ha

- Gminna Spółdzielnia "SCH"

0,5425 ha

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych

0,7101 ha

- Polski Związek Motorowy

0,4036 ha

- Zakład Doskonalenia Zawod.

0,0740 ha

- Strażnica Tow. Biblijnego i Traktat.

0,0578 ha

- „ANDREA” spółka jawna

0,4462 ha

- Firma „Pięta” spółka jawna

0,5709 ha

- Zakład Energetyczny Łódź Teren S.A.

0,0048 ha

- „AGROFARM”

0,4475 ha

- TREI REAL ESTATE POLAND Z.O.O

0,6655 ha

* z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, inne i pod garażami oraz drogami dojazdowymi
do garaży pozostaje grunt o pow. łącznej 16,2036 ha, który rozdysponowany jest w poniższy sposób:
- Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

14,8782 ha

- MSM "Młodość"

0,8014 ha

RAPORT

O

STANIE

MIASTA

ŁOWICZA

ZA

ROK

2019

|

Strona 27 z 207

- MSM "Oszczędność"

0,2143 ha

- MSM "Przyszłość”

0,2162 ha

- MSM "Domino"

0,0935 ha

Dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i prawnych w/w
gruntów w 2019 r. wyniosły 639 546,47 zł.

Dzierżawy
Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Łowicz przeznaczone pod handel lub usługi obejmujące
obszar Targowiska Miejskiego, stanowiące fragmenty pasów drogowych oraz nieruchomości
gruntowe zabudowane budynkami i urządzeniami kotłowni

oddawane są w dzierżawy czasowe

osobom fizycznym i prawnym. Gmina Miasta Łowicza udostępnia również swój teren kołom
łowieckim działającym na terenie miasta.
Tabela nr 17. | Rodzaj dzierżawionych nieruchomości:
Ilość
Obiektów

Powierzchnia
dzierżawiona

Nieruchomości gruntowe zabudowane urządzeniami liniowymi

1

sieć ciepłownicza
5641 mb

Nieruchomości gruntowe pod kioskami handlowymi usytuowanymi
w pasach drogowych ulic gminnych i skwerach zielonych

7

169,81 m2

Nieruchomość gruntowa pod urządzonym zejściem do piwnic
kamienicy przy pl. Stary Rynek 14, zlokalizowana w pasie
drogowym

1

5,80 m2

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w pasie drogowym ul.
Zielnej

1

1473 m2

Nieruchomość gruntowa Targowiska Miejskiego w Łowiczu wraz z
wybudowaną infrastrukturą techniczną, z naniesieniami w postaci
Szaletu Miejskiego o pow. zabudowy 70,70 m2, tymczasowego
pawilonu handlowego o pow. zabudowy 20,73 m2, obejmująca
również części nieruchomości gruntowych pod istniejącymi
tymczasowymi kioskami i pawilonami handlowymi, a także
miejscami parkingowymi zlokalizowanymi bezpośrednio za
pawilonami handlowymi ( typu „ Metalplast-Isotherm”, „Atlantis”,
„Stolbud- Bydgoszcz”, kioskami typu „Gąbin”), w celu prowadzenia
działalności handlowo - usługowej

1

24 966 m2

Tereny łowiecki

1

-

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami i urządzenia
kotłowni oraz urządzenia liniowe Miasta Łowicza

1

Siec cieplna- kanały
ciepłownicze 5
641,00 mb

Obiekty dzierżawione

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Dochody z powyższych dzierżaw w 2019 r. wyniosły: 408 261,73 zł.
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Przedmiotem dzierżawy są również grunty wykorzystywane na cele rekreacyjne, rolnicze, działki
uzupełniające do działek siedliskowych i zajęte pod kioskami handlowymi poza pasem ulic oraz teren
pod organizację imprez okolicznościowych, co przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 18. | Dzierżawy są również grunty wykorzystywane na cele rekreacyjne, rolnicze:
Ilość działek

Ilość
obowiązujących
umów

Powierzchnia w
ha

rekreacyjne

51

34

1,2069

rolnicze i stawy rybne

21

12

43,1986

handlowe

4

4

0,0752

inne (składowe, mieszkaniowe, uzupełniające
do siedlisk)

74

64

1,8566

pod organizacje imprez (Boże Ciało, Cyrk)

2

5

1,1287

152

119

47,4660

Cel dzierżawy

Ogółem

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Dochody z powyższych dzierżaw w 2019 r. wyniosły: 79 081,56 zł.

Sprzedaż mienia komunalnego
Obrót nieruchomościami dokonuje się według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
i prawa cywilnego tj. w drodze czynności prawnych, a przede wszystkim umów. Generalną zasadą
rządzącą zbywaniem nieruchomości jest droga przetargowa, zaś

wszelkie przypadki zbycia

nieruchomości w drodze bezprzetargowej muszą wynikać wprost z przepisu prawa.

Tabela nr 19. | Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Łowicz
i osiągnięte z tego dochody:
Wpływy ze
sprzedaży w zł
(netto)

Określenie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży
Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Gen. F. Włada o pow. 0,3911 ha

343.974,79

Sprzedaż działki pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny przy
ul. Katarzynów o pow. 0,2754 ha

114.959,35

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Nowy Rynek 28 o pow. 0,0791 ha.

727.200,00

Sprzedaż działek uzupełniających przy ul. Topolowej o pow. łącznej 0,0085 ha

11 311,00

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych przy ul. Żabiej i Mickiewicza o pow. łącznej
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0,1042 ha
Sprzedaż działki uzupełniającej przy ul. Batalionów Chłopskich o pow. 0,0091ha

13 540,00

Przedpłata na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ul. Tuszewskiej
po byłej kotłowni B44 o pow. 0,2069 ha
Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za przejęcie udziału 384/576 cz. w
nieruchomości o pow. 0,0081ha położonej przy ul. Mickiewicza

200.000,00
269,46

Spłata ratalna pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Zduńskiej 7

1407,27

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Dochody ze sprzedaży w 2019 r. wyniosły 2 033.811,87 zł.

4.1 INFORMACJA O ZASOBIE MIESZKANIOWYM I UŻYTKOWYM
W ŁOWICZU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Łowicza,
nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, powołaną w celu
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi i wspólnotami mieszkaniowymi
z udziałem Gminy Miasta Łowicza.
Zasoby mieszkaniowe Gminy Miasta Łowicza, administrowane przez Zakład, na dzień 31.12.2019 r.
przedstawiają się, jak niżej:
−
−
−

−

−
−
−

504 lokali stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza, o pow. uż. 20 229,68 m2,
21 lokali stanowiących współwłasność Gminy Miasta Łowicza, o pow. uż. 844,83 m2
w nieruchomości przy ul. Świętojańskiej 2,
255 lokali stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza, położonych w 16-tu Wspólnotach
Mieszkaniowych, które powierzyły funkcję zarządzania Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Łowiczu, o pow. uż. 10 596,93 m2,
43 lokale stanowiące własność Gminy Miasta Łowicza, położonych w 4-ch Wspólnotach
Mieszkaniowych zarządzanych przez osoby fizyczne (Kostka 1, Kostka 15, Kostka 16,
Bawełniana 4), o pow. uż. 2 058,70 m2,
138 lokale w tzw. administracji zleconej (własność prywatna), o pow. uż. 5 090,81 m2,
2 pomieszczenia tymczasowe w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza
o pow. uż. 69,29 m2,
2 pomieszczenia tymczasowe w tzw. administracji zleconej (własność prywatna)
o pow. uż. 54,97 m2.

Aktem notarialnym Nr 2007/2019 z dnia 18.09.2019 r. sporządzonym przez notariusza Beatę Monikę
Będkowską Gmina Miasta Łowicza dokonała sprzedaży nieruchomości położonej w Łowiczu przy
ul. Żabiej 10 złożonej z działek gruntu 7041/1, 7041/2 i 7041/3 dla której prowadzona jest Księga
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wieczysta LD1O/0001418/6 . W nieruchomości tej mieściło się 7 lokali mieszkalnych i socjalnych
o łącznej pow. uż. 292,28 m2 oraz 1 lokal użytkowy o pow. 76,70 m2.
Ogółem w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu na dzień 31.12.2019 r.
w dobrym stanie technicznym znajduje się 965 lokali o ogólnej powierzchni użytkowej 38 945,21 m2,
stanowiących zasób Gminy Miasta Łowicza, w których znajdują się 4 pomieszczenia tymczasowe
o pow. uż. 124,26 m2
Na dzień 31.12.2019 r. w zasobach ZGM znajduje się 13 lokali wolnych:
−
−

3 lokale ze wskazaniem dla przyszłych najemców,
10 lokali nie zgłoszonych do Urzędu Miejskiego w Łowiczu w trakcie remontu lub przeglądu
technicznego.

Ponadto w zasobach ZGM znajduje się 48 wolnych lokali w złym stanie technicznym o łącznej pow.
1 938,56 m2, które nie zostały wliczone do ogólnej liczby lokali i ich powierzchni.
Łączny zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Łowicza administrowany/zarządzany przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej, to 1 020 lokali o ogólnej powierzchni użytkowej 41 176,05 m2.
Zakład administruje także 31 lokalami użytkowymi o pow. uż. 2 391,46 m2, w tym:
- budynkiem użytkowym przy ul. Nowej 5 o pow. uż. 211,44 m2 ,
- budynkiem użytkowym przy ul. Kaliskiej 6 o pow. uż. 1 172,90 m2, IV kondygnacyjnym
w którym mieszczą się: Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, Stowarzyszenie Centrum
Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej oraz „Technotel” sp. z o.o.
Zakład administruje również nieruchomością zabudowaną położoną w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5
o łącznej pow. uż. 1,4956 ha, na której znajduje się budynek biurowy, budynek gospodarczo-garażowy
i budynek garażowy.
W administracji ZGM, łącznie znajduje się 70 nieruchomości mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych
oraz 3 budynki użytkowe. Ponadto Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu zarządza 16-toma
Wspólnotami Mieszkaniowymi w których poza lokalami Gminy Miasta Łowicza znajduje się 197
lokali stanowiących własność osób fizycznych o pow. uż. 7 902,83 m2.
W omawianym okresie, w wyniku podjętych działań, odzyskano 30 lokali mieszkalnych i lokali
z najmem socjalnym, w tym:
−
−
−
−

8 lokali przejętych w wyniku dobrowolnego przekazania przez najemcę,
17 lokali przejętych w wyniku zgonu najemcy,
2 lokale przejęty w wykonaniu wyroku eksmisyjnego,
3 lokale przejęte w wyniku umieszczenia najemcy w Domu Pomocy Społecznej.

Zawarto 63 umowy najmu lokali mieszkalnych, socjalnych, najmu socjalnego oraz pomieszczeń
tymczasowych, w tym:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

10 umów najmu lokalu mieszkalnego w związku z nowym przydziałem,
3 umowy najmu lokalu mieszkalnego w związku z zamianą,
2 umowy najmu socjalnego lokalu w związku z nowym przydziałem,
6 umów najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia,
4 umowy najmu lokalu socjalnego w związku z zamianą,
1 umowa najmu lokalu zamiennego - mieszkalnego
4 umowy najmu socjalnego lokalu w wykonaniu wyroku eksmisyjnego,
10 umów najmu lokalu socjalnego w związku ze wznowieniem umów na lokale socjalne
po upływie terminu ich zawarcia,
3 umowy najmu pomieszczenia tymczasowego w związku ze wznowieniem umów
na pomieszczenia tymczasowe po upływie terminu ich zawarcia,
10 umów najmu lokalu mieszkalnego w związku ze zmianą statusu lokalu z socjalnego
na mieszkalny na skutek zwiększenia dochodów najemcy,
1 umowa najmu lokalu socjalnego w związku ze zmianą statusu lokalu z mieszkalnego
na socjalny,
2 umowy najmu socjalnego lokalu w związku ze zmianą statusu lokalu z mieszkalnego
na najem socjalny,
2 umowy najmu lokalu zamiennego o ze statusem najmu socjalnego,
2 umowy najmu socjalnego lokalu w związku z zamianą lokali,
1 umowa na najem pomieszczenia tymczasowego po spłacie zadłużenia,
2 umowy najmu socjalnego lokalu po spłacie zadłużenia.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wysłano 206 wezwań do zapłaty, w tym 178 wezwań
z tytułu opłat za najem lokali, wypowiedziano 21 umów w tym: 18 najmu lokalu mieszkalnego
i 3 najmu lokalu socjalnego. Do sądu powszechnego skierowano 14 pozwów w tym:
−
−

13 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
1 pozew o eksmisję.

Ponadto w omawianym okresie:
−

−

skierowano 38 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi
do Komornika Sądowego, w tym: 36 wniosków o roszczenie pieniężne oraz 2 wnioski
egzekucyjne o wykonanie eksmisji z lokalu,
zawarto z dłużnikami 56 porozumienia w tym:
✓
✓
✓
✓

20 na umorzenie odsetek i należności podstawowej,
25 na rozłożenie na raty należności podstawowej,
6 na rozłożenie na raty należności podstawowej i umorzenie odsetek,
5 na odroczenie terminu płatności należności podstawowej i odsetek.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu umożliwia odpracowanie długu użytkownikom lokali
przy pracach remontowych i porządkowych. Łącznie kwota odpracowanych należności w okresie
od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 43 418,20 PLN. Na dzień 31.12.2019 r. 1 osoba
odpracowuje dług, a 7 osób dług odpracowało.
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Ściągalność należności za 2019 roku bez odpracowania zadłużenia i umorzeń wynosi łącznie 97,63 %,
w tym należności głównej oraz kosztów sądowych i komorniczych 100,23 % oraz odsetek 24,86 %.

INFORMACJA O WYPŁACONYCH DODATKACH MIESZKANIOWYCH W 2019
ROKU
W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wpłynęło 648 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego z czego rozpatrzono 645 i wydano:
- decyzje pozytywne
- decyzje odmowne

- 617
- 28

Powodem wydania decyzji odmownej było:
- w 2 przypadkach przekroczona powierzchnia normatywna o 30%,
- w 12 kwota dodatku jest niższa od 2% kwoty najniższej emerytury,
- w 14 obliczona kwota dodatku ujemna.
Wypłacona kwota w okresie 12 miesięcy 2019 roku – 659 825,98 zł
4237 to liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego – 667,29 zł
Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego – 23,32 zł

Tabela nr 20. | Udział procentowy wypłaconych kwot dodatków mieszkaniowych wg rodzajów
zasobów mieszkaniowych:
Mieszkania w zasobie komunalnym miasta

60%

Mieszkania w zasobie spółdzielczym

23%

Mieszkania w zasobie wspólnot mieszkaniowych

6%

Mieszkania w zasobie prywatnym

10%

Mieszkania w zasobie innym

1%

Źródło: Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych:
- do 25 zł/miesiąc
- 25-50 zł/miesiąc
- 50-80 zł/miesiąc
- 80-100 zł/miesiąc
- powyżej 100 zł/miesiąc

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
..…………………………………………....
……………………………………………..

1
33
81
50
452

Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe:
- 1 osobowych
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- 2 osobowych
- 3 osobowych
- 4 osobowych
- 5 osobowych
- 6 i więcej osobowych

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

141
94
66
48
32

W 2019 roku zostało przeprowadzonych 5 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania
wnioskodawcy.
Ponadto w powyższym okresie:
- na podstawie informacji zarządców o nie dopłacaniu do wymaganego czynszu wydano 55 decyzji
wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego , do czasu uregulowania zaległości.
- wydano 12 decyzji orzekających wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy z powodu
śmierci wnioskodawcy, wyprowadzenia się z lokalu.

INFORMACJA O PRZYZNANYCH DODATKACH ENERGETYCZNYCH OD 1
STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU
Dodatek energetyczny przyznawany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755, z późn.zm.) oraz obwieszczeń Ministra Energii
w sprawie wysokości dodatku energetycznego. Wysokość dodatku energetycznego wypłacanego
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. wynosiła:
11,35 zł dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
15,77 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
18,92 zł dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 5 osób.
Od 1 maja 2019 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca na podstawie obwieszczenia
Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego – M.P.
z 2019 r., poz. 402, wynosi:
11,37 zł dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
15,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
18,96 zł dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 5 osób.
W związku ze zmianą od 01 maja 2019 r. wysokości dodatku energetycznego wydano 104 decyzje
orzekające zmianę ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Łowicza przyznającej dodatek energetyczny.
W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 21 168,09 zł,
z czego:
- 7 090,60 zł dla gospodarstw 1 osobowych,
- 12 126,21 zł dla gospodarstw od 2 do 4 osób,
- 1 951,28 zł dla gospodarstw 5 i więcej osób.
W powyższym okresie wydano 238 decyzji przyznających dodatek energetyczny, z czego:
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- 104 dla gospodarstw 1 osobowych,
- 117 dla gospodarstw od 2 do 4 osób,
- 17 dla gospodarstw 5 i więcej osób.
Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.
Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego,
w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.
Urząd Miejski w Łowiczu wykorzystał w 2019 roku dotację celową w kwocie 21 591,45 zł
z czego zrealizował wypłaty dodatków energetycznych w kwocie 21 168,09 zł oraz dokonał zakupu
materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej Urzędu
Miejskiego w Łowiczu zajmującego się realizacją przepisów o dodatkach energetycznych za kwotę
423,36 zł.

Tabela nr 21. | Wydatki Inwestycyjne ZGM w Łowiczu w 2019 r. w PLN dotyczące zasobu
mieszkaniowego:
Ocieplenie poddasza w budynku wielorodzinnym mieszkalnym
przy ul. Armii Krajowej 43C

46 924,82

Prace objęły m.in.: oczyszczenie i wyrównanie powierzchni stropu, ułożenie izolacji przeciwwilgociowej
i przeciwwodnej z folii polietylenowej, ułożenie izolacji cieplnej z płyt styropianowych w poziomie na stropie
poddasza nieużytkowego na sucho, wykonanie posadzki cementowej z dodatkiem włókna
polipropylenowego, codzienne sprzątanie po robotach).
Dokumentacja projektowo-budowlana na wykonanie
termomodernizacji budynków wielorodzinnych mieszkalnych przy
ul. Armii Krajowej 43A i Armii Krajowej 43B

61 623,00

Wydatki poniesione na: wykonanie map projektowych, projektów budowlanych dla budynku na kotłownie
gazowe wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą wykonania instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych
oraz wykonanie projektu termomodernizacji na istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
przeprowadzenie i sporządzenie audytów energetycznych oraz sporządzenie opinii ornitologicznych.
Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu.

Zadania inwestycyjne przewidywane do wykonania w bieżącym roku budżetowym przy współudziale
środków zewnętrznych otrzymanych z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego
„Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych
należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
do atmosfery – IV edycja”.
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Wydatki na remonty i naprawy budynków mieszkalnych wielorodzinnych i lokali
mieszkalnych w zasobach Gminy Miasto Łowicz w 2019 roku
I.

II.

III.

Fundusz remontowy (części wspólne)- wpływy
do wspólnoty mieszkaniowych z udziałem gminy

366 922,75 PLN

Remonty wykonane przez firmy zewnętrzne

540 579,15 PLN

w tym:
✓ remont części wspólnych (kl. schodowe, ściany,
kominy, dachy itp.)
✓ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
✓ pozostałe (naprawy i montaż domofonów,
anten zbiorczych, instalacji c.o. wod.-kan. itp.)

290 245,46 PLN
122 176,43 PLN
128 157,26 PLN

Remonty wykonane we własnym zakresie
(grupa remontowo-konserwatorska ZGM)

603 876,56 PLN

w tym:
✓ remont lokali mieszkalnych części wspólnych
✓ wymiana, modernizacja, naprawy instalacji
elektrycznej, wod.-kan., c.o.
✓ prace remontowo- konserwatorskie pozostałe
✓ materiały przekazane na remonty do wykonania
we własnym zakresie prze najemców

208 804,97 PLN
255 120,91 PLN
88 668,63 PLN
52 931,55 PLN

Łączne wydatki na remonty w 2019 roku

1 511 378,46 PLN

Termomodernizacje budynków wykonane we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy
Miasta Łowicza w 2019 r.
Wspólnota Mieszkaniowa os. Kostka 7
(częściowe wykonanie - dokończenie)
(udział gminy 39,67%) – koszt całkowity

145 632,67 PLN

Wspólnota Mieszkaniowa os. Kostka 13 przygotowanie dokumentacji projektowej
wraz z audytem energetycznym
(udział gminy 56,06%) – koszt całkowity)

13 099,50 PLN

Łączne wydatki na termomodernizacje
w budynkach wspólnot mieszkaniowych
w tym: udział gminy

158 732,17 PLN
65 116,06 PLN
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V. OŚWIATA

Przedszkola i Żłobki
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu powstał 1 stycznia 2017 roku w wyniku
przekształcenia Zakładu Obsługi Przedszkoli Miejskich, który rozpoczął swoją działalność w 1996 r.
Zakład działa obecnie na podstawie Uchwały Nr XXX/204/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia
29 września 2016 r. Prowadzi obsługę administracyjną, finansowo-księgową i organizacyjną
następujących jednostek prowadzonych przez Miasto Łowicz:
−
−
−
−
−
−
−
−

Przedszkole nr 1 „Stokrotka” w Łowiczu ul. Ułańska 1,
Przedszkole nr 2 „Pod Tęczą” w Łowiczu ul. Starzyńskiego 5a,
Przedszkole nr 3 „Jaś i Małgosia” w Łowiczu ul. 3 Maja 4,
Przedszkole nr 4 „Słoneczko” w Łowiczu ul. gen. Władysława Sikorskiego 2,
Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia” w Łowiczu ul. Józefa
Chełmońskiego 5,
Przedszkole nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu ul. Wiosenna 2,
Przedszkole Integracyjne nr 6 „Pod Świerkami” w Łowiczu ul. Księżacka 26,
Żłobek Miejski w Łowiczu ul. gen. Władysława Sikorskiego 2.

W Mieście funkcjonują także Niepubliczne Przedszkola i Żłobki:
−
−
−
−

Niepubliczne Przedszkole Diecezji Łowickiej im. bł. Bolesławy Lament w Łowiczu,
ul. Seminaryjna 6 B.
Niepubliczne Przedszkole „Terefere” z siedzibą w Łowiczu, ul. 3-go Maja 3/5 wraz
z oddziałem „Chatka” na os. Bratkowice 2, w miejscu dawnej sali zabaw „Bajkoland”,
Niepubliczny Żłobek „Koliberek, ul. Braterska 1,
Niepubliczny Żłobek „ AKUKU”, ul. Mickiewicza 4.

Zakład realizuje budżet dla każdej obsługiwanej jednostki i przygotowuje łącznie 35 miesięcznych
sprawozdań finansowych, kwartalnych (61), półrocznych i rocznych wraz ze sprawozdaniami
opisowymi (81). Wydatki w 2019 roku wynosiły 12 493 762,59 zł, a plan wynosił – 14 835 630,00 zł.
Prowadzi pełną dokumentację płacową 222 pracowników, w tym 118 nauczycieli oraz 104
pracowników administracyjno-obsługowych. Wypłaca świadczenia socjalne byłym pracownikom
przedszkoli – emerytom i rencistom (130 osób).
Koordynuje i przeprowadza remonty i niezbędne naprawy w placówkach oraz przygotowuje
dokumentację do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w 2019
roku kwota na remonty wynosiła 307 889,72 zł. Prowadzi również sprawy związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy we wszystkich obsługiwanych jednostkach.
Oprócz działalności związanej z obsługą administracyjną, finansowo-księgową i organizacyjną
obsługiwanych jednostek Zakład przejął również wszystkie zadania organu prowadzącego w stosunku
do zatrudnianych dyrektorów i pracowników obsługiwanych jednostek, tj.:
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−
−
−
−
−

prowadzi sprawy kadrowe dyrektorów i pracowników,
przeprowadza konkursy na stanowisko dyrektorów,
dokonuje oceny pracy dyrektorów,
prowadzi postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego i bierze udział w postępowaniach na inne stopnie awansu,
przygotowuje wnioski o przyznanie nagród Burmistrza, Kuratora, MEN, itp.

Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu przeprowadza i koordynuje rekrutację
do przedszkoli, łącznie z przygotowywaniem odpowiednich przepisów prawa (uchwały, zarządzenia,
zasady i inne pisma).
Od 2014 roku Zakład prowadzi także sprawy związane z naliczaniem i rozliczaniem dotacji dla
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie miasta Łowicza wraz z ustalaniem kwot zwrotu
z Gmin za dzieci niebędące mieszkańcami Miasta.
Od marca 2019 roku Zakład prowadzi sprawy związane z naliczaniem i rozliczaniem dotacji dla
żłobków prowadzonych na terenie Miasta Łowicza przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu współpracuje również z dyrektorami przedszkoli
w zdobywaniu środków zewnętrznych, głównie programów współfinansowanych przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączna wartość projektów
realizowanych od 2010 roku wynosiła 490.291,89 zł, w tym dotacja 350.064,00 zł. Zakład jest
autorem projektu pn. Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje,
Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 kwietnia 2021r. w Przedszkolu nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkolu Integracyjnym 6 „Pod Świerkami”.
Projekt został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów tych jednostek.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 062 998,40 zł, w tym dofinansowanie 901 523,40 zł, wkład
własny niefinansowy 161 475,00 zł.
Projekt obejmuje następujące zadania:
−

−
−

rozszerzenie oferty edukacyjnej o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć
wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania
stwierdzonych deficytów;
doposażenie bazy dydaktycznej w specjalistyczny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne;
doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych
do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jednostką realizującą projekt jest Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu.

RAPORT

O

STANIE

MIASTA

ŁOWICZA

ZA

ROK

2019

|

Strona 38 z 207

Tabela nr 22. | Liczebność populacji dzieci w wieki przedszkolnym:
Liczba dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym

Rok
szkolny

Wielkość
populacji dzieci
w wieku
przedszkolnym

Przedszkola
publiczne

Przedszkola
niepubliczne

Oddziały przy
szkołach
podstawowych

Łącznie

%

2016/2017

1248

975

155

-

1130

90,5%

2017/2018

1299

970

181

-

1151

88,6%

2018/2019

1211

945

198

-

1143

94,4%

2019/2020

1172

935

188

-

1123

95,8

Źródło: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu

Tabela nr 23. | Liczba oddziałów przedszkolnych w Łowiczu:
Liczba oddziałów
przedszkolnych

Rok szkolny

Liczba dzieci

przedszkola
publiczne

przedszkola
niepubliczne

2016/2017

40

8

1161

2017/2018

40

8

1142

2018/2019

39

8

1143

2019/2020

39

8

1123
Źródło: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu

Tabela nr 24. | Stan zatrudnienia w przedszkolach publicznych:
Rok
szkolny

Zatrudnieni nauczyciele

Zatrudnieni pracownicy obsługi

RAZEM

2016/2017

95,15

77,5

172,65

2017/2018

95,36

77,5

172,86

2018/2019*

101,45

83,5

184,95

2019/2020

101,3

82,5

182,8
Źródło: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu

*wzrost zatrudnienia w pracownikach pedagogicznych i niepedagogicznych wynika ze zmian
w organizacji pracy przedszkoli m.in. utworzenie grup integracyjnych lub dodatkowe
zatrudnienie związane z zapewnieniem opieki dla dzieci z dysfunkcjami
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SZKOŁY PODSTAWOWE I ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu prowadzi i realizuje zadania wynikające
z ustawy Prawo oświatowe oraz prowadzi nadzór nad działalnością szkół podstawowych,
a w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•

nadzór nad przygotowywaniem projektów organizacyjnych szkół podstawowych i szkoły
muzycznej do zatwierdzenia,
analiza sprawozdań sporządzanych przez szkoły podstawowe oraz sporządzanie sprawozdań
zbiorczych,
prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół podstawowych i dyrektora szkoły
muzycznej,
przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektorów szkół
podstawowych,
przygotowywanie ocen cząstkowych pracy dyrektorów szkół podstawowych i szkoły
muzycznej,
współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie spraw dydaktyczno–wychowawczych
i opiekuńczych;
współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach oświatowych.

W strukturze systemu oświaty w Łowiczu działa 7 przedszkoli publicznych, 6 szkół podstawowych
(dla 5 organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz, dla 1 - Zakon Ojców Pijarów).
−
−
−
−
−

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Kaliska 12,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu ul. Mickiewicza 1,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. kard. Karola Wojtyły, ul. Grunwaldzka 9,
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu ul. Stanisławskiego 31A,
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu
ul. Młodzieżowa 15.

Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju rozpoczęła działalność 1 września 1995 r.,
zaś Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju funkcjonuje od 1 września 1999 r., natomiast od 1 września
2014 roku w Łowiczu rozpoczęła swą działalność Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 19.
Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stali się
uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu, od 1 września 2019 r., kontynuują naukę
w: 4-letnim liceum ogólnokształcącym albo 5-letnim technikum, albo w 3-letniej branżowej szkole
I stopnia. Od 1 września 2019 roku naukę w szkołach średnich rozpoczęli jednocześnie pierwsi
absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych i ostatni uczniowie, którzy skończyli gimnazja.
Rok szkolny 2018/2019 był pierwszym rokiem szkolnym pełnej ośmioletniej szkoły podstawowej
oraz ostatnim, w którym zakończono naukę w gimnazjach.
Uczeń kończący VIII klasę zdawał obowiązkowy egzamin końcowy. W latach szkolnych 2018/2019,
2019/2020 i 2020/2021 egzamin zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów: języka polskiego,
języka obcego nowożytnego i matematyki. Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów
obowiązkowych dołączy także jeden fakultatywny: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
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W roku szkolnym 2018/2019 został przeprowadzony ostatni egzamin gimnazjalny
dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych. W ośmioletniej szkole podstawowej zmieniły się
nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
•
•
•

zamiast zajęć komputerowych – informatyka;
zamiast zajęć technicznych – technika;
w miejsce historii i społeczeństwa – dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy
o społeczeństwie;
zamiast przyrody uczniowie już od V klasy szkoły podstawowej uczą się w kolejnych latach
biologii, historii, geografii, a w następnych – fizyki i chemii.

•

Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
w porównaniu do roku szkolnego 2018 / 2019.
W roku szkolnym 2018/2019 odeszły ze szkolnictwa podległego Gminie Miasto Łowicz ostatnie
roczniki gimnazjalne; 255 uczniów uczących się w 12 oddziałach przeszło do szkolnictwa
ponadpodstawowego. Rok szkolny 2018/2019 był pierwszym rokiem pełnej ośmioklasowej szkoły
podstawowej i ostatnim, w którym w strukturze szkół podstawowych były klasy gimnazjalne. W roku
2018/2019 w 12 oddziałach szkolnych uczyło się 240 ósmoklasistów. Do szkół średnich przeszło
zatem od 1 września 2019 r. łącznie 495 uczniów (255 + 240) ze szkół podległych Gminie Miasto
Łowicz.
Z dniem 1 września 2019 r. przestały funkcjonować gimnazja. Zgodnie z obowiązującym prawem
oświatowym, rada gminy w terminie do 30 listopada 2019 r. ma obowiązek podjęcia uchwał
w sprawie stwierdzenia zakończenia kształcenia w gimnazjach.
Rok szkolny 2019/2020 jest trudnym rokiem szkolnym z dwóch powodów:
- odszedł jeden rocznik uczniów do szkół ponadpodstawowych,
- od 1 września 2019 r. jest tylko 6 klas IV w nauczaniu systematycznym na poziomie całej
gminy, przyczyna – pozostanie od 1 września 2016 r. sześciolatków w przedszkolach.

Tabela nr 25. | Rok szkolny 2019/2020 - liczba uczniów i liczba oddziałów – stan na 10.09.2019 r.
Szkoła

Kl. I
l. oddz.

Kl. II
l. oddz.

Kl. III
l. oddz.

Kl. IV
l. oddz.

Kl. V
l. oddz.

Kl. VI
l. oddz.

Kl. VII
l. oddz.

Kl.
VIII
l. oddz.

SP 1

68
3 oddz.

70
3 oddz.

64
3 oddz.

31
2 oddz.

85
4 oddz.

82
4 oddz.

59
3 oddz.

75
3 oddz.

SP 2

65
3 oddz.

73
3 oddz.

62
3 oddz.

19
1 oddz.

85
4 oddz.

96
4 oddz.

67
3 oddz.

72
3 oddz.

SP 3

40
2 oddz.

38
2 oddz.

47
2 oddz.

14
1 oddz.

49
2 oddz.

62
3 oddz.

40
2 oddz.

30
2 oddz.

SP4

45
2 oddz.

29
2 oddz.

43
2 oddz.

20
1 oddz.

61
3 oddz.

68
3 oddz.

38
2 oddz.

39
2 oddz.

SP 7

39

47

38

16

60

57

37
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ogółem
534
25 oddz.
śr.oddz.2
1,36
539
24 oddz.
śr.oddz.2
2,46
320
16 oddz.
śr.oddz.2
0,00
343
17 oddz.
śr.oddz.2
0,18
312
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Ogół
Szkół

2 oddz.

3 oddz.

3 oddz.

1 oddz.

3 oddz.

3 oddz.

2 oddz.

1 oddz.

257
12 oddz.,
śr.
oddział
w kl. I
21,42

257
13
oddz.,
śr.
oddział
w kl. II
19,77

254
13 oddz.,
śr.
oddział
w kl. III
19,54

100
6
oddz.,
śr.
oddział
w kl.
IV
16,67

340
16
oddz.,
śr.
oddział
w kl. V
21,25

365
17 oddz.,
śr.
oddział
w kl. VI
21,47

241
12
oddz.,
śr.
oddział
w kl.
VII
20,08

234
11
oddz.,
śr.
oddział
w kl.
VIII
21,27

18 oddz.
śr.oddz.1
7,33

2048
100
oddz.
śr.oddz.2
0,48

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Tabela nr 26. | Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym
2019/2020 w porównaniu do roku szkolnego 2018 / 2019.
SP Nr 1
2019/20
2018/19

Wyszczególni
enie

SP Nr 2
2019/20
2018/19

SP Nr 3
2019/20
2018/19

SP Nr 4
2019/20
2018/19

SP Nr 7
2019/20
2018/19

Liczba
uczniów
ogółem

534

589

539

644

320

321

343

350

312

349

Liczba
oddziałów

25

28

24

28

16

16

17

17

18

21

Średnia liczba
uczniów na
oddział

21,36

21,06

22,46

23,00

19,88

20,06

20,18

20,59

17,33

16,62

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Rok szkolny 2018/2019 -

liczba uczniów - 2253
liczba oddziałów - 110

Rok szkolny 2019/2020 -

liczba uczniów - 2048
liczba oddziałów – 100

Spadek liczby uczniów o 205 osób; spadek liczby oddziałów o 10.

Tabela nr 27. | Warunki lokalowe w szkołach.
L.p.

Liczba sal lekcyjnych /
pomieszczeń dydaktycznych
w szkole

Nazwa szkoły

1.

Szkoła Podstawowa nr 1

25

2.

Szkoła Podstawowa nr 2

32

3.

Szkoła Podstawowa nr 3

25
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4.

Szkoła Podstawowa nr 4

24

5.

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

20
Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Tabela nr 28. | Liczba oddziałów szkolnych w roku 2019/2020:
L.p.

Nazwa szkoły

Liczba oddziałów szkolnych

1.

Szkoła Podstawowa nr 1

25

2.

Szkoła Podstawowa nr 2

24

3.

Szkoła Podstawowa nr 3

16

4.

Szkoła Podstawowa nr 4

17

5.

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

18
Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Wskaźnik zmianowości w szkołach:
SP 1 – zajęcia odbywają się na jedną zmianę
SP 2 – zajęcia odbywają się na jedną zmianę
SP 3 – zajęcia odbywają się na jedną zmianę
SP 4 – zajęcia odbywają się na jedną zmianę
SP 7 – zajęcia odbywają się na jedną zmianę
Liczba uczniów w poszczególnych klasach w Pijarskiej Szkole Podstawowej Królowej Pokoju
w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020:
Klasa I – 38 uczniów; 2 oddziały
Klasa II – 38 uczniów; 2 oddziały
Klasa III – 43 uczniów; 2 oddziały
Klasa IV – 25 uczniów; 1 oddział
Klasa V – 46 uczniów; 2 oddziały
Klasa VI – 51 uczniów; 2 oddziały
Klasa VII – 27 uczniów; 1 oddział
Klasa VIII – 28 uczniów; 1 oddział
Ogółem - 296 uczniów; 13 oddziałów

Uczniowie – cudzoziemcy w szkole:
Nowym zjawiskiem społecznym, jaki coraz częściej pojawia się w szkołach, jest z roku
na rok coraz większa liczba uczniów – cudzoziemców, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę
w poszczególnych klasach. Obowiązkiem szkoły jest takie zorganizowanie procesu edukacyjnego,
aby był on dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia. Na podstawie Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami
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polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1453, zm. z 2017 r. poz.
1634; z 2019 r. poz. 666) dyrektor szkoły wspólnie z organem prowadzącym ustala liczbę godzin
dodatkowych z przeznaczeniem na naukę języka polskiego, jednak w wymiarze nie niższym niż dwie
godziny tygodniowo dla ucznia.
Liczba uczniów – cudzoziemców w szkole
SP 1 – 1
SP 2 – 3
SP 3 – 2 (w roku szkolnym 2018/2019 było 3 uczniów: 2 Romów – ci uczniowie
wyprowadzili się już z Łowicza i 1 uczeń z Kazachstanu – uczy się nadal w tej szkole)
SP 4 – 9
SP 7 – 0
Pochodzenie uczniów
uczniowie w SP 1 – Ukraina
uczniowie w SP 2 – Ukraina
uczniowie w SP 3 – 1 uczeń z Ukrainy i 1 uczeń z Kazachstanu
uczniowie w SP 4 – 6 – Ukraina; 3 – Rumunia
(+ 1 osoba repatriantka z Kazachstanu – obywatelstwo polskie, kl. VI)
uczniowie w SP 7 – nie dotyczy
Liczba godzin dodatkowo przyznanych na naukę języka polskiego
w SP 1 – 2 godziny
w SP 2 – 0 godzin
w SP 3 – 5 godzin (w roku szkolnym 2018/2019 było przyznanych 7 godzin).
w SP 4 – 6 godzin (+ 4 godziny na naukę języka polskiego dla dwójki uczniów - Polaków,
którzy w maju 2019 r. powrócili z Anglii i mają duże zaległości w nauce z jęz. polskiego.
Są to uczniowie w kl. III i kl. VI)
w SP 7 – nie dotyczy
W 2017 roku w wyniku reformy systemu edukacji gimnazja zostały włączone do szkół
podstawowych, jako 2 i 3 klasy gimnazjalne. W roku szkolnym 2017/2018 do klas gimnazjalnych
uczęszczało 508 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 – 255.
Miasto Łowicz w 2018 roku złożyło wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Rozwój
kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 388 832,00 zł,
przy kwocie dofinansowania 1 291 632,00 zł. (umowa została podpisana w kwietniu 2019 r.).
W projekcie weźmie udział 5 szkół podstawowych (950 uczniów i 156 nauczycieli) w latach 20182020. Wkład własny miasta w projekcie, złożonym 9 maja 2018 r., uwzględniony został w formie
rzeczowej, tj. w postaci udostępnienia sal lekcyjnych. Wniosek został złożony w partnerstwie z firmą
z Łodzi. W ramach projektu przewidziane są zadania:
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1. Utworzenie:
➢ pracowni komputerowych w pięciu szkołach, wyposażonych między innymi
w stanowiska komputerowe, tablice multimedialne z projektorami, tablety z rysikami,
drukarki 3D;
➢ pracowni przyrodniczej w SP4 oraz w pozostałych szkołach doposażenie już
istniejących pracowni przyrodniczych, fizycznych, chemicznych.
2. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań dla uczniów w pięciu szkołach: koła
językowego, koła eksperymentarium (przyroda-chemia-fizyka), koła ICT (informatyczne)
wszystkie szkoły, koła matematycznego – (wszystkie szkoły)
3. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia wyrównawcze, zakup
sprzętu.
4. Dwa wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki EC1 w Łodzi.
5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy indywidualnej z uczniem oraz
wykorzystywania narzędzi TIK, zakończone egzaminem.
W lipcu 2019 r. Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński wręczył uczniom szkół podstawowych
oraz ostatnich klas gimnazjalnych w łowickich szkołach: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kard.
Karola Wojtyły – Papieża Polaka, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej, Szkoły
Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi oraz Pijarskich Szkół im. Królowej
Pokoju w Łowiczu stypendia za wysokie wyniki w nauce.
Wszystkie 172 wnioski, złożone do Ratusza, spełniały kryteria zawarte w Uchwale Rady Miejskiej
w sprawie zasad udzielania stypendiów za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych
i klas gimnazjalnych zamieszkujących w Mieście Łowiczu, zostały rozpatrzone pozytywnie.
Wysokość stypendiów zróżnicowano w zależności od osiągniętych wyników w nauce dla uczniów
mieszkających na terenie Łowicza oraz wydzielono oddzielną pulę dla uczniów łowickich szkół
mieszkających poza miastem, na tzw. stypendia dyrektorskie.
Zostało wyróżnionych 13 finalistów i laureatów konkursów oraz 12 uczniów z najwyższymi średnimi
ocen. Stypendia zostały przyznane wszystkim uczniom na okres dwóch miesięcy, tj. lipca i sierpnia.
Warunkiem otrzymania stypendium było dla:
•

uczniów klas IV – VI szkół podstawowych (kryterium dot. średniej ocen wg. uchwały Rady
Miejskiej w Łowiczu w sprawie przyznawania stypendiów za wysokie wyniki
w nauce to 5,50 w tej grupie są uczniowie, których średnia ocen jest bliska 6,00
uczniów klas VII – VIII oraz klas III gimnazjalnych (kryterium dot. średniej ocen wg uchwały
w sprawie przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce to 5,00 i w tej grupie są
uczniowie, których średnia ocen oscyluje wokół 5,50).

•

Tabela nr 29. | Wykonane prace remontowe w poszczególnych szkołach w 2019 roku:
Nazwa
szkoły

RAPORT

Zakres prac remontowych

O

STANIE

MIASTA

Koszt prac
remontowych

ŁOWICZA

ZA

ROK

Źródło
finansowania
(budżet szkoły,

2019

|

Termin
zakończenia
prac
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sponsor itp.)

remontowych

126 500

budżet szkoły

sierpień 2019

Instalacja sieci internetowej

5 430
5 000

budżet szkoły/budżet
Rady Rodziców

b.d.

Przygotowanie pomieszczenia pod
pracownię chemiczno-fizyczną

9 400

budżet szkoły

b.d.

Renowacja parkietu, malowanie
pomieszczenia, wymiana zlewu, mebli,

5 819

budżet szkoły

23.08.2019

Malowanie pomieszczeń, wymiana
krzeseł, mebli, tablic, założenie rolet

9 760

budżet szkoły

23.08.2019

Założenie instalacji
do komputerów

2 200

budżet szkoły

23.08.2019

Malowanie i odnawianie korytarza na
II piętrze oraz sali nr 10

2 600

budżet szkoły

sierpień 2019

Cyklinowanie, lakierowanie podłogi,
gipsowanie i malowanie ścian
(sale: 43,47)

9 000

budżet szkoły

sierpień 2019

budżet szkoły

wrzesień 2019

Remont pięciu klas
Remont części administracyjnej
(sekretariat, gabinety: księgowej,
pedagoga, wicedyrektora, pokoju
nauczycielskiego)
SP 1

SP 2

SP 3

SP 4

SP 7

Pomalowanie korytarza i klatki
schodowej

Listwowanie i lakierowanie podłóg na
korytarzu na II piętrze oraz w salach:
43,47

2 400

Generalny remont i przebudowa
szkolnej kuchni i stołówki. Podłączenie
gazu do kuchni.

500 000

budżet miasta
Wydział Inwestycji
i Remontów

wrzesień 2019

Wymiana oświetlenia w sali
gimnastycznej oraz malowanie sufitu

42 435

budżet szkoły

sierpień 2019

Malowanie korytarza na I piętrze

11 500

budżet szkoły

sierpień 2019

Położenie wykładziny w stołówce
szkolnej i przedsionku

14 168

budżet szkoły

lipiec 2019

Malowanie korytarza przy sali
gimnastycznej

Koszt towaru:
482,75

Wykonali
pracownicy szkoły w
ramach
budżetu szkoły

sierpień 2019

Malowanie klasy lekcyjnej - sala nr 2

-

sponsor

lipiec 2019

Malowanie klas lekcyjnych - sale
nr 12 i 3

koszt towaru
(tylko farba
olejna do
jednej klasy)
155,85

wykonali rodzice
uczniów, budżet
szkoły, sponsor
(farba)

luty 2019

Malowanie klatki schodowej

koszt towaru
- 427,77

wykonali pracownicy
szkoły

luty 2019

Wymiana siatki zabezpieczającej okna

9 225

budżet szkoły

31.07.2019 r.
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w sali gimnastycznej
Wymiana glazury podłogowej w
gabinecie profilaktyki zdrowotnej

1 860

budżet szkoły

31.07.2019 r.

Modernizacja oświetlenia
zewnętrznego szkoły

8 200

budżet szkoły

28.02.2019 r.

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOWICZU
Z dniem 1 września 2017r. w wyniku reformy oświaty do Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki
w Łowiczu włączono Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza. Prze dwa lata szkoła prowadziła zajęcia
lekcyjne i pozalekcyjne w dwóch budynkach. Z dniem 1 września 2019r. zamknięto budynek
gimnazjum, a jego zasoby włączono do budynku przy ul. Kaliskiej 12.
1. Sukcesy szkoły w roku 2019:
• utrzymywanie wysokich wyników edukacyjnych, w tym również na egzaminie po
klasie ósmej
• atrakcyjna opinia szkoły w środowisku lokalnym,
• bardzo duże zainteresowanie szkołą w procesie rekrutacji do klasy pierwszej,
• bardzo duża grupa uczniów otrzymująca dyplomy za dobre wyniki w nauce oraz
bardzo dobre lub wzorowe zachowanie,
• Realizacja projektu unijnego „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich
szkół podstawowych

Tabela nr 30. | Wykonane prace remontowe w poszczególnych szkołach w 2019 roku:
Przedmiot

2018/2019

Miejsce w Powiecie na 40 szkół

Język polski

70,95%

11

Matematyka

53,82%

13

Język angielski

67,55%

4
Źródło: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łowiczu

2. Informacje o konkursach wyróżnieniach i nagrodach dla uczniów:
Uczniowie szkoły odnoszą liczne sukcesy w konkursach wiedzy i zawodach sportowych,
a do najważniejszych należą:
•
•

1 miejsce w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Muzealne Spotkania
z Fotografią” ,
tytuł laureata w Kuratoryjnym Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

tytuł finalisty w Kuratoryjnym Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki
tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.
Awans do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.
III miejsce i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie chemicznym Alchemik,
I miejsce w powiatowych i I w rejonowych, II miejsce w wojewódzkich ID w czwórboju
lekkoatletycznym dziewcząt,
I miejsce w miejskich, I powiatowych, I rejonowych i V w wojewódzkich ID w mini piłce
siatkowej dziewcząt,
II miejsce w powiatowych i IV rejonowych ID w czwórboju lekkoatletycznym chłopców,
I miejsce w powiatowych i V w rejonowych IMS w Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej
chłopców,
II miejsce w powiatowych i III rejonowych IMS w Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej
dziewcząt,
I miejsce w klasyfikacji drużynowej czwartków lekkoatletycznych w Łowiczu i sukcesy
indywidualne uczniów, które złożyły się na to miejsce, najwartościowsze rezultaty uzyskali:
− w skoku w dal,
− w rzucie piłeczką palantową,
− w skoku w dal,
− w rzucie piłeczką palantową,
I miejsce w klasyfikacji drużynowej w kategorii rocznik 2006 i młodsi i III w kategorii
rocznik 2005 – 2003 Grand Prix Łowicza w Pływaniu Uczniów Szkół Podstawowych
i sukcesy indywidualne uczniów, które złożyły się na to miejsce, nasi uczniowie zostali
najlepszymi pływakami w następujących kategoriach:
− kategoria rocznik 2008,
− kategoria rocznik 2006,
− kategoria rocznik 2004,
III miejsce w powiatowych ID w sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
I miejsce w powiatowych ID w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt,
III miejsce w powiatowych ID w sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
III miejsce w powiatowych IMS w sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
I miejsce w klasyfikacji drużynowej w powiatowych i III w rejonowych IMS w pływaniu
drużynowym dziewcząt,

3. Doposażanie bazy szkoły
➢ Wyposażenie wszystkich klas w sprzęt TIK (23 tablice interaktywne i 3 monitory
interaktywne, w tym dwa monitory pozyskane w ramach Rządowego Programu „Aktywna
Tablica”)
➢ podniesienie jakości sprzętu komputerowego w pracowniach komputerowych,
➢ wzbogacanie środków edukacyjnych (audiobooki, ebooki, filmy edukacyjne, plansze mapy,
gry edukacyjne, programy multimedialne) do możliwości psychofizycznych uczniów,
➢ dbałość o estetykę szkoły - remont części administracyjnej (sekretariat, gabinety: księgowej,
pedagoga, wicedyrektora, pokoju nauczycielskiego), przygotowanie pomieszczenia pod
pracownię chemiczno-fizyczną, instalacja sieci internetowej, pomalowanie korytarza i klatki
schodowej, przeprowadzono remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym, będącym
w zasobach szkoły, w których zlokalizowano bibliotekę szkolną.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOWICZU
Tabela nr 31. | Wyniki uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu
w konkursach w 2019 roku:

Etap miejski

Etap
powiatowy

Etap rejonowy

Etap
wojewódzki

Etap
ogólnopolski

Etap
międzynarodo
wy

I miejsce w
międzyszkoln
ym konkursie
HOMONIMY

III miejsce w
Powiatowym
Konkursie
Plastycznym
,,Pisanka
wielkanocna”

2 uczniów –
w Wojewódzki
Konkursu
Przedmiotoweg
o
z Matematyki

Finalista
Wojewódzkiego
Konkursu
Przedmiotoweg
o z Języka
Polskiego

Laureat
Wojewódzkie
go Konkursu
Przedmiotowe
go z Historii

Laureaci
konkursu
Archimedes
Plus Historia

I miejsce w
szkole
w Konkursie
List do Taty
nagrody były
przyznawane
przez komisję
spoza szkoły

III miejsce w
XVI
Powiatowym
Konkursie
Czytelniczym ,,Wyobraźnia
bez granic

1 Laureat z
wyróżnieniem
w Olimpiadzie
Wiedzy
Archimedes.
Lingua Plus z
języka
angielskiego.

1 uczeń
Wojewódzki
konkurs
przedmiotowy z
Chemii - udział

II miejsce w
Powiatowym
Konkursie
Ortograficznym

Laureat II
stopnia w
Olimpiadzie
Wiedzy
Archimedes.
Lingua Plus z
języka
angielskiego.

III miejsce w
Powiatowym
Konkursie
Polonistycznym

5 laureatów
z wyróżnieniem
Konkursu
Archimedes.
Test.
Matematyka
oraz 24
pozostałych
laureatów
Źródło: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu

Tabela nr 32. | Wyniki egzaminu ósmoklasisty rok 2019:
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Język angielski

68
Źródło: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu

Warto zaznaczyć iż, wszystkie wyniki są wyżej średniej krajowej

W roku 2019 w Szkole Podstawowej nr 2 w Łowiczu realizowane były następujące programy:
• Szklanka mleka w szkole – program, w ramach którego uczniowie otrzymują porcję
mleka lub produktu mlecznego
• Kontynuacja realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów
łowickich szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. Programem objętych jest 116 uczniów. Mają oni
możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach:
1) Zajęciach komputerowych
2) Zajęciach języka angielskiego
3) Eksperymentarium
W roku 2019 Szkołę wsparła Rada Rodziców zakupując:
• Zakup tablic szkolnych – koszt 688,00 zł
• Zakup artykułów i montaż sieci internetowej w sali matematycznej – koszt 4 339, 03 zł
• Zakup stałej dekoracji szkoły – koszt 1 000,00 zł

Osiągnięcia sportowe uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu w 2019 r.
Oznaczenie skrótów:
MID – Miejskie Igrzyska Dzieci
PID - Powiatowe Igrzyska Dzieci
PWID - Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Dzieci
WID - Wojewódzkie Igrzyska Dzieci
MID w Siatkówkę dziewcząt – II miejsce
PID w Siatkówkę dziewcząt – III miejsce
MID w Koszykówkę dziewcząt – III miejsce
PID w Koszykówkę dziewcząt – II miejsce
MID w Piłkę nożną dziewcząt – II miejsce
PID w Piłkę nożną dziewcząt – II miejsce
PID w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt – II miejsce
PWID w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt – II miejsce
MID w Siatkówkę chłopców – I miejsce
PID w Siatkówkę chłopców – I miejsce
PWID w Siatkówkę chłopców – III miejsce
MID w Koszykówkę chłopców – II miejsce
PID w Koszykówkę chłopców – II miejsce
MID w Piłkę nożną chłopców – I miejsce
PID w Piłkę nożną chłopców – I miejsce
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PWID w Piłkę nożną chłopców – III miejsce
PID w Czwórboju Lekkoatletycznym chłopców – I miejsce
PWID w Czwórboju Lekkoatletycznym chłopców – I miejsce
WID w Czwórboju Lekkoatletycznym chłopców – III miejsce
PID w Indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt –I miejsce
PID w Sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt – I miejsce
PID w Pływaniu dziewcząt – I miejsce
PWID w Pływaniu dziewcząt – III miejsce
MID w Tenisie stołowym dziewcząt – I miejsce
MID w Piłkę ręczną dziewcząt – I miejsce
PID w Piłkę ręczną dziewcząt – III miejsce
PID w Pływaniu chłopców – III miejsce
MID w Unihokeju chłopców – III miejsce
MID w Tenisie stołowym chłopców – I miejsce
PID w Tenisie stołowym chłopców – I miejsce
PWID w Tenisie stołowym chłopców – II miejsce
WID w Tenisie stołowym chłopców – IV miejsce
MID w Piłkę ręczną chłopców – II miejsce

Osiągnięcia sportowe uczniów klas VII-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu w 2019
roku
Oznaczenie skrótów:
MIMS – Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
PIMS- Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
PWIMS- Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
WIMS - Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
MIMS w Siatkówkę dziewcząt - I miejsce
MIMS w Siatkówkę dziewcząt - II miejsce
MIMS w Siatkówkę chłopców - I miejsce
PIMS w Siatkówkę chłopców - II miejsce
MIMS w Koszykówkę dziewcząt - II miejsce
PIMS w Koszykówkę dziewcząt - I miejsce
PWIMS w Koszykówkę dziewcząt – III miejsce
MIMS w Koszykówkę chłopców - I miejsce
PIMS w Koszykówkę chłopców - I miejsce
PWIMS w Koszykówkę chłopców - III miejsce
MIMS w Piłkę nożną dziewcząt - III miejsce
MIMS w Piłkę nożną chłopców - I miejsce
PIMS w Piłkę nożną chłopców - III miejsce
PIMS w Szkolnej drużynowej lidze lekkoatletycznej chłopców – II miejsce
PWIMS w Szkolnej drużynowej lidze lekkoatletycznej chłopców – II miejsce
MIMS w Siatkówce plażowej dziewcząt – I miejsce
MIMS w Siatkówce plażowej dziewcząt – II miejsce
PWIMS w Siatkówce plażowej dziewcząt – II miejsce
MIMS w Siatkówce plażowej chłopców – I miejsce
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PIMS w Siatkówce plażowej chłopców – I miejsce
PWIMS w Siatkówce plażowej chłopców – I miejsce
PIMS w Indywidualnych biegach przełajowych chłopców – II miejsce, III miejsce
PIMS w sztafetowych biegach przełajowych chłopców - I miejsce
PWIMS w sztafetowych biegach przełajowych chłopców - II miejsce
WIMS w sztafetowych biegach przełajowych chłopców - IV miejsce
PIMS w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt - III miejsce
MIMS w Piłce ręcznej chłopców - II miejsce
PIMS w Piłce ręcznej chłopców - II miejsce
MIMS w Piłce ręcznej dziewcząt - III miejsce
PIMS w Pływaniu dziewcząt - II miejsce
PIMS w Pływaniu chłopców - I miejsce
PWIMS w Pływaniu chłopców - II miejsce
MIMS w Unihokeju dziewcząt - II miejsce
MIMS w Unihokeju chłopców - II miejsce

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁOWICZU
1) KONKURSY, SUKCESY
Na koniec roku szkolnego 2018/2019, w dniu poprzedzającym uroczystość zakończenia tj. 19.06.2019
r. nagrodzonych zostało około 110 uczniów za sukcesy w różnorodnych konkursach szkolnych,
miejskich,
diecezjalnych,
rejonowych,
powiatowych,
wojewódzkich,
ogólnopolskich,
międzynarodowych. Były to konkursy: plastyczne, przedmiotowe, językowe, religijne, świąteczne,
czytelnicze, recytatorskie, sportowe, ekologiczne.
Nagrodami za udział, zwycięstwa i wyróżnienia w konkursach były głównie książki oraz drobne
nagrody rzeczowe, słodycze, dyplomy, puchary, celujące i bardzo dobre stopnie
z przedmiotów.
Największe sukcesy uczniów to:
➢ Trzech finalistów wojewódzkich Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Historii.
➢ Wyróżnienie w konkursie „Skąd. Dokąd. Rodzina” zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską
w Łowiczu.
➢ I miejsce w Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej.
➢ III miejsce drużynowo w Miejskim Konkursie Ortograficznym „Mistrz Ortografii 2019”
➢ bardzo dobry wynik egzaminu ósmoklasisty 2019 z języka polskiego, zdecydowanie wyższy
od krajowego, wojewódzkiego i miasta Łowicza.
➢ 100% wynik ucznia z języka angielskiego (PP i PR) na egzaminie gimnazjalnym.
W roku szkolnym 2018/2019 10 uczniów miało 100% frekwencję.
Sukcesy w i półroczu roku szkolnego 2019/2020:
➢ I miejsce wśród szkół w powiecie w XIV edycji „Konkursu Sprawności Fizycznej
i Wiedzy o Bezpieczeństwie” w ramach programu prewencyjnego „Policyjna Akademia
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Bezpieczeństwa” oraz specjalne wyróżnienie dla uczennicy za uzyskanie najlepszego
czasu na torze przeszkód.
➢ II miejsce w powiecie w konkursie na Bożonarodzeniową Szopkę.
2) PROGRAMY, PROJEKTY
Udział szkoły w projekcie „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół
podstawowych”, nr RPLD.11.01.02-10-0087/18, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.
Pozyskane dzięki uczestnictwu w ww. projekcie są następujące pomoce dydaktyczne:
1.
2.
3.
4.
5.

Tablety rysikiem
Tablica interaktywna
Komputery stacjonarne
Rzutnik multimedialny
Drukarka 3D z wkładem

szt.20
szt. 1
szt. 20
szt. 1
szt. 2

3) POZYSKANE ŚRODKI
1. Podłączenie instalacji gazowej do kuchni.
2. Generalny remont i przebudowa kuchni z zapleczem kuchennym oraz stołówki – koszt
ogólny 515 323,10zł.
3. Rada Rodziców zakupiła do sali muzycznej pianino w kwocie 4 500,00 zł.
4) INNE SUKCESY
1. Generalny remont zaplecza przy sali biologicznej i przeznaczenie go na gabinet zajęć
logopedycznych, rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych.
2. Generalny remont sali muzyczno-plastycznej, z zakupieniem nowych mebli, rolet
okiennych, pianina.
3. Odnawianie korytarza na II piętrze.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU
Informacje o konkursach, wyróżnieniach, pozycji w rankingach, nagrodach dla placówki
oraz dla uczniów etc.
➢ Udział w Konkursie Matematycznym Kangur 2019- 3 wyróżnienia
➢ Udział w Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Kartka Bożonarodzeniowa”- 3 wyróżnienia
➢ Uzyskanie tytułu finalisty etapu wojewódzkiego w 2020 r Konkurs Przedmiotowy z języka
angielskiego 2019 – etap rejonowy
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➢ Udział w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik - 3 nagrody główne i 2
wyróżnienia
Informacja o ilości pozyskanych środków zewnętrznych oraz realizowanych dodatkowych projektów.
➢ Pozyskano 40 szt. komputerów, 2 tablice interaktywne, 20 szt. tabletów w ramach projektu
unijnego.
➢ Szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym Rozwój Kompetencji Kluczowych Uczniów
Łowickich Szkół Podstawowych

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI W ŁOWICZU
1. Udział szkół w rządowych programach pomocowych skierowanych do uczniów
W roku 2019 szkoła realizowała następujące programy skierowane do uczniów:
Nowy Program dla Szkół:
- 217 uczniów – owoce i warzywa, 210 – szklanka mleka – od stycznia do czerwca;
- 200 uczniów – owoce i warzywa, 196– szklanka mleka – od września do grudnia.
2. Udział w innych programach i projektach:
Szkolny Klub Sportowy
Projekt –„Rozwój Kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”
3. Innowacje pedagogiczne realizowane w szkole:
„Piłka jest okrągła a bramki są dwie” – innowacja sportowa - klasa IV,V szkoły podstawowej
„Vive la France” – innowacja z języka francuskiego – klasa VI
„Patriotyzm współcześnie” – innowacja z historii – klasy VII,VIII
„Zobaczyć, zbadać, zrozumieć – nauczanie przez eksperymentowanie” – innowacja z biologii
i chemii – klasa VII
4. Pozyskane środki zewnętrzne (rządowe) w 2019 roku:
Pracownie komputerowe – pozyskane w ramach projektu .

Tabela nr 33. | Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Jana Pawła Ii z Oddziałami
Integracyjnymi w Łowiczu:
Lp.

NAZWA KONKURSU

ORGANIZATOR

LAUREACI

1.

Powiatowy konkurs
Matematyczny- „Mistrz
Matematyki”.

Stowarzyszenie i Zespół Szkół na
Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy
Łowicz

kat. kl. IV
finalista
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2.

Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny Kangur

ŁCKN - Łódź

Wyróżnienia

3.

Igrzyska Dzieci
koszykówka -etap miejski

ZSZ Łowicz

III m dziewczęta
I m chłopcy

4.

Igrzyska Dzieci w piłce nożnej etap powiatowy

ZSZ Łowicz

II m chłopcy
III miejsce w powiecie

5.

Igrzyska Młodzieży szkolnej w
piłkę nożną”

ZSZ Łowicz

II m chłopcy
V w powiecie

6.

Wojewódzki Konkurs
Przedmiotowy z Języka
Polskiego

ŁKO

Laureatka

7.

Konkurs Fotograficzny”
Muzealne spotkania z
fotografią”

Muzeum w Łowiczu

Wyróżnienie

8.

Powiatowy Konkurs
Plastyczny” Wyposażenie domu
wiejskiego Ziemi Łowickiej

SP Popów

Wyróżnienie

9.

Konkurs plastyczny „Kartka
Wielkanocna”

Biuro Senatora RP P. Błaszczaka

Nagrody

10.

Poplenerowy Konkurs
Plastyczny” Osada pałacowoparkowa w Sannikach

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych w Parmie

Nagroda VII klasa

Źródło: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Pawła Ii z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu

5. Udział uczniów w akcjach charytatywnych:
− „Szlachetna Paczka”,
− „Plastikowa Pomoc” – zbiórka nakrętek dla Kuby Chrabańskiego
− zbiórka makulatury dla dzieci z Domów Dziecka.

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŁOWICZU
Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Łowiczu rozpoczęła swoją działalność dydaktyczną
we wrześniu 2014 r. w zakresie nauczania gry na instrumentach. Jest szkołą publiczną prowadzoną
przez Urząd Miejski w Łowiczu. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, co skutkuje spełnianiem przez szkołę wymogów określonych prawem
oświatowym.
W roku od września 2019 r. w szkole pobiera naukę 125 uczniów w 9 klasach instrumentalnych:
fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka i akordeon. Szkoła zatrudnia
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21 nauczycieli o bardzo wysokich kwalifikacjach potwierdzonych nie tylko dyplomami wyższych
uczelni, ale także pracą na Akademiach Muzycznych czy dorobkiem koncertowym.
Wielokrotnie w ciągu roku szkolnego uczniowie mieli możliwość prezentacji i porównywania swoich
umiejętności na audycjach i koncertach przed szerszą publicznością nie tylko w szkole ale i poza nią,
co wzbogaca ich doświadczenia muzyczne. Uczniowie biorą także udział w regionalnych,
ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach muzycznych, na których zachwycają swoja grą
jurorów stając się uzyskując wyróżnienia i miejsca punktowane. Jury docenia także pracę nauczycieli
towarzyszących uczniom podczas przesłuchań nagradzając ich dyplomami.
W roku 2019 placówka była organizatorem 25 koncertów wewnątrzszkolnych, do których należą
audycje klasowe poszczególnych instrumentów.
Obok audycji organizowano koncerty w sali barokowej w Muzeum w Łowiczu:
➢ Koncert Jubileuszowi z okazji V-lecia szkoły - 08.06.2019
➢ Koncert Bożonarodzeniowy – 17.12.2019
oraz koncerty ogólnoszkolne w murach szkoły
➢ Koncert na Dzień Otwarty – 20.03.2019
➢ Koncert z okazji Dnia Matki – 29.05.2019
➢ Koncert z okazji Ślubowania uczniów klas pierwszych – 23.10.2019
Na prośbę Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, filia w Łowiczu została zorganizowana lekcja
otwarta z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
w Łowiczu
W dniach 13.05.2019 r. – 17.05.2019 r. w szkole odbyła się ewaluacja zewnętrzna w zakresie
wymagań 1 i 9. Wymaganie 1 dotyczyło zagadnienia: „Procesy edukacyjne są zorganizowane
w sposób sprzyjający uczeniu się” Ewaluacja przeprowadzona w tym zakresie pozwoliła ustalić,
iż zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice w większości byli zgodni w kwestiach wchodzących
w skład wymienionego zakresu. Zgodnie uważają, iż:
- potrzeby uczniów są uwzględniane w planowaniu procesów edukacyjnych.
- nauczyciele współdziałają w zakresie panowania, organizowania, realizowania
i
modyfikowania procesów edukacyjnych oraz analizowania i rozwiązywania różnych
problemów w szkole.
- organizacja procesów edukacyjnych w szkole pozwala uczniom na wykorzystanie wiedzy
i umiejętności na lekcjach i w życiu codziennym.
- uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.
- nauczyciele wyjaśniają im czego mają się uczyć i czego, w związku z tym, od nich oczekują.
- nauczyciele używają różnych metod pracy w zależności od potrzeb uczniów.
- uczniowie są informowani o zasadach oceniania oraz planowaniu swojego rozwoju.
- uczniowie są oceniani sprawiedliwie, a ocena jest dla nich informacją jak mają dalej się
uczyć.
- nauczyciele rozmawiają z uczniami jak mają planować swój rozwój i jak mają się lepiej
uczyć.
- nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się.
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- rozmowy z nauczycielami pomagają uczniom w nauce, a badana społeczność szkolna jest
przeświadczona, że uczniowie otrzymują wsparcie w sytuacjach trudnych.
- atmosfera w szkole sprzyja uczeniu się.
- nauczyciele deklarują przykładanie wagi do tego, aby ich uczniowie nabywali umiejętność
uczenia się.
Natomiast wymaganie 9 związane było z tematem „Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi”.
Wnioski wyciągnięte po przeprowadzonej kontroli z tego zakresu dowiodły, iż:
1. Zarządzanie szkołą skoncentrowane jest na warunkach organizacyjnych do wypełniania
zadań opiekuńczych, wychowawczych i programowych.
2. W ocenie badanych nauczycieli, uczniów i rodziców szkoła ma odpowiednie warunki
do realizacji swoich zadań statutowych.
3. W szkole systematycznie podejmuje się działania wzbogacające jej wyposażenie i warunki
lokalowe.
4. Dyrektor szkoły sprawując nadzór pedagogiczny, sporządza plany i sprawozdania z nadzoru
pedagogicznego zawierające wnioski oraz rekomendacje i przedstawia je na zebraniach rady
pedagogicznej.
5. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do ciągłego
podnoszenia jakości pracy szkoły.
6. Szkoła odpowiednio do potrzeb skutecznie poszukuje wsparcia zewnętrznego
oraz parametrów do realizacji zadań.
7. W szkole przestrzegane są ustalone procedury dotyczące bezpieczeństwa, z uwzględnieniem
postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Sukcesy pozaszkolne uczniów:
➢ Wyróżnienie II kategorii dla uczennicy IV klasy fortepianu na XIV Regionalnym Konkursie
Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia „Dziecięce Interpretacje Muzyczne”
w Tarnobrzegu.
➢ III nagroda dla uczennicy IV klasy fletu na III Ogólnopolski Konkursie Uczniów Klas
instrumentów Dętych szkół Muzycznych i st. w Wadowicach.
➢ Wyróżnienie dla ucznia IV klasy fletu na V Spotkaniach Fletowych Regionu Łódzkiego
w Zgierzu.
➢ II nagroda dla uczennicy IV klasy fletu na V Spotkaniach Fletowych Regionu Łódzkiego
w Zgierzu.
➢ Udział uczennicy II klasy fortepianu na IV Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym
im. Aleksandra Tansmana w Łodzi.
➢ Udział uczniów klas II na Przeglądzie Zespołów Rytmicznych Regionu Łódzkiego w Łodzi.
➢ Udział chóru w VIII Przeglądzie Chórów Szkół Muzycznych I st. Regionu Łódzkiego
w Skierniewicach.
Szkoła wzbogaca corocznie swoje wyposażenie i obecnie posiada na stanie: 24 szt. skrzypiec, 10 szt.
wiolonczel, 11 szt. fletów, 12 szt. klarnetów, 8 szt. saksofonów, 7 szt. trąbek, 5 szt. akordeonów,
pianino, fortepian i półkoncertowy fortepian oraz pomoce dydaktyczne (pulpity, pneumatyczne ławy
i specjalistyczne podnóżki do fortepianów, pomoce dydaktyczne dla uczniów klasy fletu, tablice
dydaktyczne, głośnik, instrumenty i akcesoria na zajęcia rytmiczne, ponad 557 pozycji nutowych
do biblioteki itp.)
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VI. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I
STRATEGII
6.1 Strategia Rozwoju Miasta Łowicza na lata 2015-2023
Strategia rozwoju miasta to długookresowy plan działania określający strategiczne cele rozwoju
oraz przyjmujący kierunki i priorytety działania (cele operacyjne i zadania realizacyjne), a także
alokację środków finansowych, które są niezbędne dla realizacji przyjętych celów i zadań.
Strategia rozwoju miasta jest kompleksową i perspektywiczną koncepcją rozwoju, określającą cele
rozwoju oraz drogi ich osiągnięcia. Jest planem obejmującym wszystkie płaszczyzny życia lokalnego,
jest koncepcją rozwoju miasta w długiej perspektywie czasowej. Jest podstawowym instrumentem
zarządzania miastem, staje się planem działania władz lokalnych, ułatwia i zwiększa spójność
podejmowanych decyzji przez władze samorządowe. Pozwala lepiej zagospodarować zasoby: ludzkie,
naturalne, materialne, a także określa optymalne ich wykorzystanie. Strategia zwiększa szanse miasta
na uzyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł zasilania lokalnego budżetu. Jest dokumentem
planistycznym koniecznym do ubiegania się o środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej.
Cele strategiczne miasta zostały sprecyzowane w 10 programach strategicznych. Dla każdego
programu określono pakiet zadań strategicznych koniecznych do realizacji dla osiągnięcia
zamierzonych celów. Monitoring strategii, zgodnie z zapisami w analizowanym dokumencie jest
prowadzony w układzie rocznym i przedstawiany Radzie Miejskiej w Łowiczu, na posiedzeniach
komisji stałych oraz sesji rady.
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CEL STRATEGICZNY I
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia

PROGRAM STRATEGICZNY
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zasobów ludzkich

PROGRAM STRATEGICZNY
Tworzenie warunków do rozwoju
turystyki

PROGRAM STRATEGICZNY
Kreowanie warunków dla rozwoju
potencjału gospodarczego

ZADANIA

ZADANIA

ZADANIA

1.

2.
3.

Dostosowanie kierunków kształcenia
zawodowego do potrzeb współczesnego
rynku pracy
Promocja nauki.
Stymulowanie jakości kształcenia oraz
wspomaganie jakościowego rozwoju
szkolnictwa.

1.
2.

3.
4.

Wzmacnianie infrastruktury usług
turystycznych
Aktywna promocja walorów
turystycznych miasta (ze szczególnym
uwzględnieniem folkloru) przy
współpracy z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
Budowa zbiornika retencyjnego w
dzielnicy Górki
Rewitalizacja śródmieścia.

1.

2.

3.

4.

5.
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Zabezpieczenie i infrastrukturalne
przygotowanie terenów dla rozwoju
nowej działalności gospodarczej
Stworzenie infrastruktury
wspierającej rozwój
przedsiębiorczości
Zbudowanie i wdrażanie
pro-gospodarczego systemu promocji
miasta
Opracowanie i wdrażanie zasad
pro-rozwojowej polityki budżetowej i
inwestycyjnej miasta
Integrowanie lokalnego środowiska
przedsiębiorców
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PROGRAM STRATEGICZNY
Stworzenie nowoczesnego systemu
zarządzania miastem

ZADANIA
1.

Przystosowanie administracji
do zmieniających się wymagań
klienta urzędu.

CEL STRATEGICZNY II
Podniesienie poziomu jakości życia

PROGRAM STRATEGICZNY

PROGRAM STRATEGICZNY

PROGRAM STRATEGICZNY

Poprawa stanu środowiska naturalnego

Poprawa dostępności i jakości usług publicznych

Tworzenie warunków dla rozwoju
mieszkalnictwa

ZADANIA

ZADANIA

ZADANIA

1.
2.

Utrwalenie i poszerzenie terenów zielonych
Podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców – promocja edukacji ekologicznej.

1.
2.
3.
4.
5.

Stymulowanie aktywności mieszkańców miasta
w zakresie rekreacyjno-sportowym
Podjęcie aktywnych działań zmniejszających
bezrobocie oraz aktywnych form pomocy społecznej
Współdziałanie z Powiatową Komendą Policji w celu
poprawy bezpieczeństwa publicznego
Zwiększenie integracji społecznej i aktywności
cyfrowej
Utworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych

1.
2.
3.
4.

5.
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Zabezpieczenie i przygotowanie terenów pod
budownictwo mieszkaniowe
Selektywna prywatyzacja komunalnych zasobów
mieszkaniowych
Wprowadzenie systemu finansowania
komunalnego budownictwa mieszkaniowego
Przygotowanie i wdrażanie programu
budownictwa, remontów i modernizacji zasobów
komunalnych
Wspieranie różnorodnych form budownictwa
mieszkaniowego

CEL STRATEGICZNY III
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta

PROGRAM STRATEGICZNY

PROGRAM STRATEGICZNY

PROGRAM STRATEGICZNY

Zaopatrzenie miasta w czynniki energetyczne

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
wodno-ściekowej

ZADANIA

ZADANIA

ZADANIA
1.
2.
3.

Modernizacja i rozwój systemy ciepłowniczego
Kontynuacja działań zmierzających do gazyfikacji
miasta
Rozwój odnawialnych źródeł energii.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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Skomunikowanie wewnętrznego układu drogowego z
siecią dróg zewnętrznych
Poprawa jakości dróg lokalnych, w tym modernizacja
zabytkowej części miasta
Współdziałanie z PKP i PKS w celu poprawy połączeń
komunikacyjnych miasta z otoczeniem
Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych
Wykonanie przedłużenia ulicy Starorzecze z budową
ronda.
Modernizacja taboru transportowego Miasta Łowicza
oraz infrastruktury związanej z obsługą taboru
i prowadzonym transportem zbiorowym
Budowa obwodnicy na Górkach
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1.

2.

3.

Dalsze niwelowanie dysproporcji pomiędzy
stopniem zwodociągowania a stopniem
skanalizowania miasta
Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez
rozdział wód deszczowych od ścieków sanitarnych,
udrożnienie kanalizacji deszczowej
Modernizacja oczyszczalni ścieków

Tabela nr 35. | Cele strategiczne i ich realizacja:

CEL STRATEGICZNY I
ZDYNAMIZOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA W CELU ZWIĘKSZENIA ZAMOŻNOŚCI I EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA
BEZROBOCIA
PROGRAM STRATEGICZNY
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zasobów ludzkich
ZADANIE 1
Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb współczesnego rynku pracy
Kształcenie zawodowe jest zadaniem Powiatu Łowickiego.
ZADANIE 2
Promocja nauki
a) W listopadzie 2019 roku rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z miastem Łowicz,
Konkurs corocznie ogłaszany jest przez Burmistrza Miasta Łowicza. Jego celem jest upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Łowicza, promocja badań
dotyczących zagadnień społecznych i gospodarczych związanych z historią i dniem współczesnym Miasta Łowicza. Do konkursu zgłaszane są prace licencjackie,
inżynierskie, magisterskie, doktoranckie niezależnie od kierunków studiów, ale tematycznie związane z Łowiczem w dwóch kategoriach: Tematyka Społeczna
(oświata, historia, kultura, kultura fizyczna i sport) i Tematyka Gospodarcza (architektura, infrastruktura techniczna miasta, lokalna przedsiębiorczość, bezrobocie,
turystyka). Do konkursu zgłoszono 8 prac. W 2019 roku wygrała praca dyplomową pt. „Rosjanie w miastach guberni warszawskiej w latach 1864 – 1915”.
Wyróżnienia otrzymały prace dyplomowe pt. „Struktura przestrzenna terenów mieszkaniowych w Łowiczu” , „Klarnet w polskiej muzyce ludowej na przykładzie
folkloru łowickiego”.
b) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych
Miasto Łowicz w 2018 roku złożyło wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół
podstawowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. W projekcie weźmie udział 5 szkół podstawowych (950 uczniów i 156 nauczycieli) w latach 2018-2020. W ramach projektu
przewidziane są zadania:
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1. Utworzenie:
➢ pracowni komputerowych w pięciu szkołach, wyposażonych między innymi w stanowiska komputerowe, tablice multimedialne z projektorami,
tablety z rysikami, drukarki 3D;
➢ pracowni przyrodniczej w SP4 oraz w pozostałych szkołach doposażenie już istniejących pracowni przyrodniczych, fizycznych, chemicznych.
Kwota to ponad 690 000, 00 zł.
3. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań dla uczniów w pięciu szkołach: koła językowego, koła eksperymentarium (przyroda-chemiafizyka), koła ICT (informatyczne) wszystkie szkoły, koła matematycznego – (wszystkie szkoły) oraz dodatkowo koła z gwary ludowej w SP 1 i SP 2. Kwota
ponad 300 000,00 zł
4. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia wyrównawcze, zakup sprzętu. Kwota: ponad 150 000, 00 zł
5. Dwa wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki EC1 w Łodzi. Kwota: około 80 000,00 zł
6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy indywidualnej z uczniem oraz wykorzystywania narzędzi TIK, zakończone egzaminem. Kwota:
ponad 130 000,00 zł.
W 2019 roku zorganizowane zostały już m.in. zajęcia z kół zainteresowań oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci. W marcu br. rozpoczęły się szkolenia dla
nauczycieli pn. „Wykorzystanie narzędzi ICT w pracy nauczyciela” we wszystkich szkołach podstawowych w Łowiczu. W maju i czerwcu w ramach realizacji
projektu zorganizowane zostały wyjazdy edukacyjne do EC1 i Muzeum do Łodzi dla dzieci biorących udział w zajęciach z kół zainteresowań.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 388 832,00 zł, na którą składa się dofinansowanie w kwocie 1 291 632,00 zł (środki UE: 1 180 507,20 zł, środki z dotacji
celowych budżetu państwa: 111 124,80 zł oraz wkład własny niefinansowy o wartości 97 200,00 zł (koszty sal lekcyjnych wykorzystywanych do prowadzenia
zajęć).
c) Przyznano stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów.
W lipcu 2019 r. Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński wręczył uczniom szkół podstawowych oraz ostatnich klas gimnazjalnych w łowickich szkołach: Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kard. Karola Wojtyły – Papieża
Polaka, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi oraz Pijarskich Szkół
im. Królowej Pokoju w Łowiczu stypendia za wysokie wyniki w nauce.
Wszystkie 172 wnioski, złożone do Ratusza, spełniały kryteria zawarte w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania stypendiów za wysokie wyniki
w nauce dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych zamieszkujących w Mieście Łowiczu, zostały rozpatrzone pozytywnie. Wysokość stypendiów
zróżnicowano w zależności od osiągniętych wyników w nauce dla uczniów mieszkających na terenie Łowicza oraz wydzielono oddzielną pulę dla uczniów
łowickich szkół mieszkających poza miastem, na tzw. stypendia dyrektorskie.
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Zostało wyróżnionych 13 finalistów i laureatów konkursów oraz 12 uczniów z najwyższymi średnimi ocen. Stypendia zostały przyznane wszystkim uczniom
na okres dwóch miesięcy, tj. lipca i sierpnia. Warunkiem otrzymania stypendium było dla:
•

uczniów klas IV – VI szkół podstawowych (kryterium dot. średniej ocen wg. uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie przyznawania stypendiów
za wysokie wyniki w nauce to 5,50 w tej grupie są uczniowie, których średnia ocen jest bliska 6,00,

•

uczniów klas VII – VIII oraz klas III gimnazjalnych (kryterium dot. średniej ocen wg. uchwały w sprawie przyznawania stypendiów za wysokie wyniki
w nauce to 5,00 i w tej grupie są uczniowie, których średnia ocen oscyluje wokół 5,50).
ZADANIE 3
Stymulowanie jakości kształcenia oraz wspomaganie jakościowego rozwoju szkolnictwa

a) Realizacja Projektu unijny Erasmus Plus w szkołach podstawowych:
Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Łowiczu w latach 2019 – 2021 będą uczestniczyć w projekcie unijnym Erasmus Plus skierowanym do
uczniów w/w szkół. Kwota dofinansowania dla SP 2 to 31.766 Euro; zaś dla SP 3 – 22.350 Euro;
80 % uzyskanych środków w/w szkoły otrzymają w roku szkolnym 2019/2020, natomiast pozostałe 20 %, musi zabezpieczyć organ prowadzący, jednakże
szkoły otrzymają zwrot po złożeniu raportu końcowego w 2021 roku.Celem projektu jest m.in. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym
przez uczniów, uświadamianie im potrzeby nauki języków obcych, poznawanie kultury innych krajów, tradycji, obyczajów itp.
b) Przedszkole nr 5 „Jaś i Małgosia”, Przedszkole nr 7 „Wiosenka” oraz Przedszkole integracyjne nr 10 „Pod Świerkami”, zostały wyróżnione
Krajowymi Certyfikatami Przedszkoli Promujących Zdrowie.
To szczególne wyróżnienie przyznawane jest placówkom propagującym wśród dzieci zdrowy styl życia. Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych przez
burmistrza Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego dla dyrektorów nagrodzonych przedszkoli: Emilii Raczek, Jolanty Kępki i Emilii Żebrowskiej. Warto
zaznaczyć, że tego typu Certyfikaty posiada obecnie tylko 35 przedszkoli w Polsce.
c) W Przedszkolu nr 4 „Słoneczko” w Łowiczu w ramach programu Przedszkoli Promujących Zdrowie, 5 marca 2019 r. zorganizowane zostało spotkanie
z dietetykiem. Połączone zostało ono z warsztatami kulinarnymi oraz quizem wiedzy o zdrowiu. Wzięły w nim udział dzieci Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 5,
Przedszkola nr 7 oraz Przedszkola nr 10.
d) Nowa jakość edukacji w łowickiej integracji. Łowicz pozyskał 900 tys. zł ze środków unijnych
Od 1 września 2019 r. w dwóch łowickich przedszkolach jest realizowany projekt unijny pn. „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”. Miasto
Łowicz otrzymało dofinansowanie w wysokości 901.523,40 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 062 998,40 zł. Wniosek został przygotowany przez Zakład
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Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu po przeprowadzonej diagnozie potrzeb w jednostkach objętych wsparciem.
Projekt był realizowany w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkolu Integracyjnym nr 6 „Pod Świerkami”. Jego
głównym celem było wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W ramach projektu rozszerzona została oferta edukacyjna o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających kompetencje społeczno-emocjonalne
(m.in. logorytmika, sensoplastyka, dogoterapia), zajęć specjalistycznych (terapia ręki, terapia słuchu metodą Tomatisa), zajęć stymulujących rozwój
psychoruchowy (zajęcia z elementami terapii Integracji Sensorycznej - IS) oraz zajęć rozwijających kompetencje komunikacyjne w oparciu o program PECS.
Doposażono bazę dydaktyczną w specjalistyczny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne, m.in. urządzenie do terapii słuchu (metoda Tomatisa i Dr
Neuronowski), testy psychologiczne, tablice interaktywne, projektory i komputery. W ramach projektu nauczyciele mieli możliwość podniesienia swoich
kompetencji i kwalifikacji do indywidualnej pracy z dziećmi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.
e) Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4 – wykonanie 5 075, 00 zł
Została przygotowana budowa zatoki postojowej w ul. Sikorskiego dla zatrzymania się przed Przedszkolem nr 4. Zostały zakończone prace projektowe. Prace
zostały przeniesione na 2020 toku
f)

Modernizacja stołówki w SP nr 3 – wykonanie 515 323, 10 zł
Zadanie zostało realizowane, prace polegały na wykonaniu rozbiórek, wykonaniu posadzek betonowych, montażu stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej,
wykonanie tynków, malowanie ścian, sufitów, instalacji c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacyjnej, elektrycznej i gazowej,
montaż klimatyzatorów oraz zakup nowych mebli kuchennych i sprzętów AGD.
PROGRAM STRATEGICZNY
Tworzenie warunków do rozwoju turystyki
ZADANIE 1
Wzmacnianie infrastruktury usług turystycznych

a) Dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych dla turystów służące upowszechnianiu walorów turystycznych Miasta Łowicza w kraju
i regionie – wykonanie 5 000,00 zł
Zadanie polegało na prowadzeniu dyżurów przez licencjonowanych przewodników dla turystów w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu dziedzictwa
kulturowego oraz zapoznania z zabytkami kultury i historią miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów przewodnickich było poszerzenie oferty
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turystycznej dla grup turystycznych i turystów indywidualnych. Podczas dyżurów licencjonowany przewodnik oprowadzał grupy turystów po mieście
i przekazywał wiedzę na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta co miało na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto Łowicz.
Od 9 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. odbyło się łącznie 12 spacerów, prowadzonych przez 12 przewodników. W każdą niedzielę o godz. 13.00 przewodnik
spotykał się z turystami przy siedzibie PTTK Oddział w Łowiczu na Starym Rynku 3, by następnie poprowadzić spacer po zabytkowych obiektach Łowicza
i miejscach związanych z historią i tradycją miasta: łowickich kościołach, ulicach Łowicza, miejscach upamiętniających wydarzenia z historii miasta. Każdy
ze spacerów trwał ok. 2-2,5 godziny. Spacery były prowadzone tematycznie.
c) „Pieszo, i na rowerze” wykonanie 13 000,00 zł
Zadanie w zakresie organizacji imprez turystycznych w formie m.in.: turystyki pieszej, rowerowej, oraz imprez na orientację. W ramach zadania zorganizowane
zostały cztery rajdy rowerowe, pieszy rajd nocny oraz spływ kajakowy „Szlakiem dwóch zamków” z Łowicza do Sochaczewa. Organizatorem zadania był
PTTK Łowicz
d) „Kajakiem po Bzurze z PTTK” – 9 000,00 zł
W okresie objętym sprawozdaniem (01.04.2019 – 31.10.2019) w organizowanych imprezach uczestnicy mieli możliwość poznania różnych imprez turystyki
kajakowej. Mieli możliwość wzięcia udziału w imprezach integracyjnych skierowanych do każdego pokolenia Łowiczan, zarówno osób starszych, a także
dzieci, młodzieży, jak i ich rodziców. Odbyły się wszystkie z zaplanowanych imprez: spływ kajakowy: III Spływ kajakowy „Baby w kajaku”, VIII Spływ
kajakowy „Szlakiem Dwóch Zamków”, dwie części „Wakacji z Tratwą na Fali” oraz VI Spływ kajakowy „Z Soboty w sobotę”. Łącznie w imprezach
kajakowych udział wzięły 293 osoby, wstępnie planowano udział ok. 200 osób. Imprezy te dały możliwość promowania zdrowego stylu życia poprzez aktywne
formy spędzania wolnego czasu. Całość spływów odbywała się pod czujnym okiem osób, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, a także
wieloletnie doświadczenie w organizowaniu tego typu wydarzeń.
e) Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską – wykonanie 1 743 309,76 zł
Pozyskano środki zewnętrzne na projekt pn.: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”. Zadanie dotyczące
rozbudowy i przebudowy budynku Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu w związku ze zmianami sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na potrzeby Miejskiej
Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego zlokalizowane przy ul. Sienkiewicza 62. Projekt przewiduje również kompleksowe wyposażenie biblioteki w meble i sprzęt
oraz aranżację wnętrz i otoczenia. W 2019 roku wykonano nowe tynki w pomieszczeniach, nowe posadzki, wykonano instalację c.o., wodno-kanalizacyjną,
elektryczną , teletechniczną oraz mechaniczną. Założono nowe sanitariaty, klimatyzację, wykonano malowanie ścian i sufitów oraz dobudowano nową klatkę
schodową.
f)

Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz – wykonanie 1 743 309,76 zł
Pozyskano środki zewnętrzne na projekt pn.: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”. W dniu 25.10.2018 roku
została podpisana umowa o wykonanie projektu budynku Multimedialnego Centrum Historii Baszty gen. Klickiego. Założenia projektowe obejmują: remont
wnętrza Baszty: naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów, cyklinowanie podłóg, lakierowanie podłóg, oczyszczenie i lakierowanie stopni schodów, wymiana
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stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja p.poż, instalacja elektryczna — remont instalacji elektrycznej. Prace remontowe -utworzenie interaktywnego kiosku
poprzez adaptację istniejących pomieszczeń budynku gospodarczego (obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych): zadaszenie przed budynkiem, naprawa
tynków, malowanie ścian, czyszczenie istniejących posadzek gresowych, remont z modernizacją istniejącego WC na potrzeby osób niepełnosprawnych,
instalacja wod.-kan, remont istniejącej instalacji elektrycznej. Zagospodarowanie terenu: utwardzenie ciągów komunikacyjnych, przenośna scena, zadaszona,
wyposażona w urządzenia nagłaśniające i oświetleniowe; przebudowa istniejącego oświetlenia i budowa nowego oświetlenia terenu — 9 szt. Środki nie zostały
w pełni wydatkowane, kwotę 120.832,73 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.
c) Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego – wykonanie 170 695,24 zł
Zostały wykonane z wykonaniem zieleni niskiej oraz nasadzenia nowych drzew. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 32.000,00 zł przeniesiono
na wydatki niewygasające.
ZADANIE 2
Aktywna promocja walorów turystycznych miasta (ze szczególnym uwzględnieniem folkloru)
przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
a) Organizacja warsztatów ludowych w skansenie przy Muzeum w Łowiczu w celu podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego – wykonanie
10 000,00 zł
W każdych warsztatach w okresie od 22 czerwca do 15 września 2019 roku (dwa razy w tygodniu - soboty i niedziele) uczestniczyło po 3 twórców ludowych z
różnych dziedzin wykonywanego rękodzieła ludowego. Adresaci zadania korzystający z warsztatów zostali przyuczeni do wykonywania tradycyjnych
wycinanek łowickich (tj. „kodry”, „gwiozdy” i „tasiemki”), garncarstwa (lepienie garnków przy użyciu koła garncarskiego), wikliniarstwa (plecienie koszy),
hafciarstwa (wykonywanie prostych wzorów metoda krzyżykową, maszynową, koralikową, dobór nici) rzeźbiarstwa, (rzeźbienie w drewnie, zapoznanie się
z warsztatem pracy twórcy ludowego), plastyka obrzędowa (malowanie jaj i artystycznych elementów drewnianych, wykonywanie kwiatów z bibuły).
b) Zakupiono dekorację wielkanocną – podświetlaną pisankę we wzory z elementami łowickiej wycinanki ustawioną na okres świąteczny na placu Stary
Rynek. – wykonanie - 15 744,00 zł
c) Dalsza realizacja projektu „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza.
Rozwijana marka poprzez kompleksową promocję wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i społecznego dawnego Księstwa
Łowickiego dla następnych pokoleń poprzez stworzenie możliwości zdobycia wiedzy o kulturze Łowicza i umiejętności wytwarzania wyrobów w miejscowym
wzornictwie. Pomoże w przeciwdziałaniu procesom zanikania rzemiosła ludowego, zwiększeniu zainteresowania młodzieży oraz turystów kulturą łowicką,
aktywizacji środowiska twórców ludowych. W ramach projektu marka regionalna Folklor Łowicki jest promowana poprzez:
➢ stworzenie systemu identyfikacji wizualnej, wykonanie znaku graficznego marki Łowicz, stworzenie strony internetowej Marki Łowicz, promocję folkloru
łowickiego podczas świąt i uroczystości regionalnych m.in.: Festiwalu Księżaków w Boże Ciało, Festiwalu Dobrej Żywności „Księżackie Jadło”, „Parady
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Pasiaków”, organizacji wyborów „ Księżanki i Księżaka Roku”.
➢ zakup i montaż tzw. CITY LIGHT (w centrum miasta, służącego do informowania o wydarzeniach związanych z Marką Łowicz). Zakupiono gadżety
promocyjne w celu prowadzenia zintensyfikowania działań marketingowych i promocyjnych marki poprzez różnego rodzaju działania reklamowe, w tym m.in.
filmy instruktażowe dotyczące rękodzieła łowickiego.
ZADANIE 3
Budowa zbiornika retencyjnego w dzielnicy Górki
Nie wykonano prac w tym zakresie. Miasto nie posiada środków finansowych na tak ogromne zadanie.
ZADANIE 4
Rewitalizacja śródmieścia
W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Łowicza wykonano następujące zadania:
a) Budowa ul. Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej.
Pozyskano środki zewnętrzne na projekt pn.: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”. W zakresie projektu
przewidziano remont Baszty Klickiego oraz prace konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku ratusza. Wykonanie tynków zewnętrznych, obróbka
blacharska, częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, malowanie elewacji budynku, instalacji odgromowej, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.
b) Realizacja projektu unijnego pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury
transportowej”.
W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy Dworcowej o łącznej długości ok 380 m., na początkowym odcinku o szerokości 9,6 m. jako ulica dwu
kierunkowa, a dalej szerokości 5,5 m. przy budynku dworca kolejowego jako ulica jednokierunkowa i szerokości 7 m. jako ulicę dwukierunkową wzdłuż
zieleńca. Wykonano parking dla samochodów osobowych (177 miejsc postojowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku dworca wykonano
zatokę autobusową oraz zlokalizowano wiaty dla ok. 20 rowerów. Otoczenie Dworca doposażono w nowe nasadzenia i zieleń oraz energooszczędne oświetlenie
ledowe. W pobliżu Dworca powstała stacja roweru miejskiego w ramach projektu „Rowerowe Łódzkie”.
c) Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą. Zakończono budowę rozpoczętą w roku 2017 - ul. Dmowskiego wraz z przebudową
ul. 1-go Maja. W ramach tego zadania wykonano budowę nowej drogi klasy Z pomiędzy istniejącą ulicą 1-go Maja w Łowiczu (droga powiatowa) a rondem
Niepodległości na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zadanie obejmowało także przebudowę drogi powiatowej ul. 1-go Maja
z budową ronda jw. Ulica 1-go Maja szerokości 7,0 m, ścieżką pieszo-rowerową po stronie południowej i chodnik po stronie północnej. Inwestycja została
oddana do użytku 17.10.2018r. Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej w wysokości 2 966
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105,00 zł. Środki w całej wysokości zostały rozliczone i wpłynęły na konto Miasta.
d) Teren przy ulicy Kaliskiej 5 został dodatkowo zagospodarowany i wyposażony w dwa baseny zewnętrzne o głębokości 60 cm i 1,2 m i wymiarach 12,5
x 6,5 metra. Doposażono baseny zewnętrzne i zakupiono urządzenia zabawowe tj. zjeżdżalnia, huśtawki, piaskownicę oraz urządzenia do uzdatniania wody,
a także wykonano boisko do piłki siatkowej plażowej. W 2019 roku z basenów skorzystało 6500 osób.
PROGRAM STRATEGICZNY
Kreowanie warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego
ZADANIE 1
Zabezpieczenie i infrastrukturalne przygotowanie terenów dla rozwoju nowej działalności gospodarczej
a) Modernizacja targowiska miejskiego - wykonanie wiaty
Wykonano dokumentację projektową zadaszenia targowicy. Opracowano dokumentację projektową w zakresie części nawierzchni utwardzonej na targowisku
miejskim, przebudowy ogrodzenia od strony ul. Sikorskiego i budowy ogrodzenia od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i wykonano wymienione
elementy. W 2019 roku wykonano wiatę targowej nad pierwszą alejką handlową na targowisku miejskim.
b) W 2019 roku Rada Miejska w Łowiczu podjęła uchwałę o sprzedaży dwóch dużych obszarów inwestycyjnych w obrębie Łowicka Wieś.
Jeden o powierzchni 1,4942 ha, drugi o powierzchni 1,1370 ha. Grunty te przeznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny obiektów
produkcyjnych składów i magazynów. Pod koniec 2018 roku dokupiono ok. 1,2 ha gruntu od osoby fizycznej do istniejących już w tym obszarze gruntów
Gminy Miasta Łowicza. W ten sposób powstał duży teren inwestycyjny, który wzbudza zainteresowanie inwestorów.
c) sprzedano inwestorowi niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną w planie zagospodarowania jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
oraz tereny zabudowy usługowej przy ulicy Katarzynów.
d) sprzedano nieruchomości położone w Łowiczu w obrębie Bratkowice przy ul. Żabiej i Mickiewicza przeznaczone w planie jako zabudowa mieszkaniowa
i usługowa. Inwestor przystąpił do realizacji inwestycji w postaci domów w zabudowie szeregowej.
e)

sprzedano nieruchomość dawnej kotłowni miejskiej B44, położonej w Łowiczu w obrębie Bratkowice przy ul. Tuszewskiej. Obecnie inwestor przygotowuje
teren pod zabudowę budynkiem wielorodzinnym.
ZADANIE 2
Stworzenie infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości
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a) Od 1 marca 2018 r. do 30 września 2019 r. przewidziana jest realizacja projektu pn. „ Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu branży włókienniczej” Wsparcie
eksportu dla branży włókienniczej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II: INNOWACJA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, Działanie II.2
INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORST, Poddziałanie II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 709 640,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 490 401,63 zł
Celem projektu jest promocja gospodarcza branży włókienniczej z regionu łódzkiego z uwzględnieniem roli Łowicza poprzez tworzenie warunków dla
internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz budowanie powiązań gospodarczych.
Cele szczegółowe:
•

Nawiązywanie nowych kontaktów handlowych przez firmy;

•

Nawiązanie nowych relacji z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi co przyczyni się do wzrostu liczby inwestycji zagranicznych;

•

Promocja łódzkiego jako regionu dynamicznie się rozwijającego;

•

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez podpisanie nowych kontaktów handlowych;

•

Zdobywanie nowych rynków zbytu przez MŚP poprzez organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej
rangi gospodarczej regionu;

•

Silniejsza identyfikacja przedsiębiorców z terenu Łowicza jako dobrej marki, a tym samym poprawa wizerunku gminy i regionu jako wspierającego
lokalny biznes;

•

Zwiększenie wiedzy o ofercie przedsiębiorstw;

•

Lepsza rozpoznawalność miasta, regionu, firm;

•

Rozwój sieci kontaktów i współpracy, np. w formie powiązań kooperacyjnych, klastrów

•

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem branży włókienniczej;

•

Wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu

b) Powstanie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
We wrześniu 2019 roku w wyniku przekształcenia istniejącego Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Przedsiębiorców powstał Wydział Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
Do głównych zadań wydziału należy: aktualizacja strategicznych dokumentów mających wpływ na rozwój Miasta, wykonywanie zadań wynikających z ustawy
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z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji sfery zadań publicznych. Wspieranie organizacji
pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ich działalność i prowadzenie spraw związanych z Budżetem Obywatelskim. Wydział współpracuje
z różnymi instytucjami pomagając w organizacji spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
i wolontariatu. Ponadto Wydział prowadzi projekty oraz procesy mające na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej a także wspiera aktywność lokalnych
przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
c) Informowanie lokalnych przedsiębiorców o organizowanych spotkaniach, szkoleniach dot. pozyskiwania środków unijnych na rozwój firmy.
Zaproszenia kierowane są m.in. przez m.in. Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Łowiczu.
ZADANIE 3
Zbudowanie i wdrażanie zasad pro-gospodarczego systemu promocji miasta
a) W ramach projektu pn. „Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”, przygotowano film promocyjny z udziałem łowickich przedsiębiorców
i ich produktów z dostawą na nośnikach pamięci zewnętrznej w ramach zadania „Kampania promocyjno-informacyjna”.
Film promocyjny jako forma skutecznej promocji, staje się jednym z kluczowych działań kampanii promocyjno-informacyjnej. Sami przedsiębiorcy bardzo
liczą, iż dzięki tej formie reklamy wzrośnie świadomość konsumentów odnośnie marki firmy oraz wzrost sprzedaży. Dzięki wykorzystaniu elektronicznych
środków przekazu film był udostępniany wszystkimi możliwymi kanałami dystrybucji m.in na portalu łowickiej przedsiębiorczości (www.lowiczbiznesowy.eu),
który zrzesza przedsiębiorców z całego powiatu łowickiego. Poza tym film był rozpowszechniany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz
na Fanpage na Facebooku. Film dołączany był do pakietów promocyjnych/upominkowych, które zostały rozdysponowane podczas wydarzeń organizowanych
w ramach projektu pn. „Łowicz-centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”, m.in. Międzynarodowe Łowickie Gospodarcze Forum Przedsiębiorców, Startup
Sprint Łowicz czy targi spożywcze. Co najważniejsze film promocyjny był wyświetlany na stoiskach podczas krajowych (WARSAW FOOD EXPO 2018)
i zagranicznych (SIAL PARIS 2018) targach spożywczych.
b) Nowe przestrzenie reklamowe dla łowickich firm – II edycja kampanii reklamowej firm włókienniczych
Produkty łowickich firm z branży włókienniczej były promowane w przestrzeniach reklamowych Dworca Centralnego, Metra i Lotniska „Chopina”
w Warszawie. To efekt realizacji przez Urząd Miejski w Łowiczu kolejnego etapu projektu pn. „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży
włókienniczej”. Głównym celem projektu prowadzonego przez Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Przedsiębiorców jest promocja gospodarcza branży
włókienniczej z regionu łódzkiego z uwzględnieniem roli Łowicza poprzez tworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej
przedsiębiorstw oraz budowanie powiązań gospodarczych.
Grafiki zostały umieszczone w następujących lokalizacjach:
▪

Dworzec Centralny (8 citylightów i wyklejenie ściany w Galerii Wschodniej)
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▪

Lotnisko Chopina (9 nośników w strefie przylotów)

▪

Stacja Centrum Metra Warszawskiego (2 billboardy)

Kampania reklamowa trwała do sierpnia 2019 r., natomiast we wrześniu identyczne grafiki zostały zainstalowane na łowickich, miejskich citylightach.
ZADANIE 4
Opracowanie i wdrażanie zasad pro-rozwojowej polityki budżetowej i inwestycyjnej miasta
Zadanie realizowane jest na bieżąco przez Wydział do Spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Wydział prowadzi stały
monitoring funduszy Unii Europejskiej i innych podobnych źródeł finansowania (dotacji, pożyczek, kredytów) w zakresie możliwości realizacji zadań Miasta.
Wskazuje finansowe i organizacyjno–prawne możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów.
Sporządza przy współpracy z wydziałami wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych
na realizacje inwestycji. Bierze udział w przygotowaniu studium wykonalności dla opracowanych wniosków. Współpracuje z różnymi podmiotami w zakresie
pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na zadania. Prowadzi zbiorczą ewidencję inwestycji, które mogą korzystać z finansowania w ramach
określonych funduszy zewnętrznych, oraz na bieżąco monitoruje stan zaawansowania przygotowania wniosków dofinansowanie projektów ze środków
zewnętrznych.
a)

Burmistrz Łowicza na Kongresie Małych i Średnich Miast „Europa Małych Ojczyzn”

Głównym celem Kongresu Małych i Średnich Miast „Europa Małych Ojczyzn”, zorganizowanego, 24 kwietnia 2019 r. w Wałbrzychu było zainicjowanie dyskusji
o przyszłości małych i średnich miast w Polsce, których rozwój społeczno-gospodarczy w poszczególnych regionach kraju ulega coraz większemu zróżnicowaniu.
W wielu ośrodkach miejskich i na obszarach leżących poza dużymi aglomeracjami zaobserwowane zostało zmniejszenie dynamiki rozwoju, a także narastanie
niekorzystnych procesów społecznych. Zdecydowana większość ze 122 miast średnich, tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, wskazanych w rządowej
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, znajduje się w tych obszarach. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
Komisji Europejskiej oraz eksperci z zakresu zagospodarowania przestrzennego, demografii i ekonomii. Wśród zaproszonych gości obecni byli burmistrz Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński ze moim zastępcą burmistrzem Bogusławem Bończakiem. Był też burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński. Reda jest miastem partnerskim
Łowicza. Program Kongresu został przygotowany w dialogu z zainteresowanymi miastami oraz w ścisłej współpracy z ekspertami z zakresu rozwoju małych
i średnich miast. Organizatorami spotkania było Miasto Wałbrzych i Związek Miast Polskich.
ZADANIE 5
Integrowanie lokalnego środowiska przedsiębiorców
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a)

Promocja łowickich firm włókienniczych na Targach Mody w Poznaniu
Dwanaście łowickich firm branży włókienniczej, promowało swoje produkty Targach Mody Fashion Fair w Poznaniu. To jedna z największych imprez
biznesowych dla branży mody w Polsce. Targi odbywały się w dniach 5-6 marca 2019 r, i wzięło w nich udział ponad 400 wystawców i marek z różnych
części świata, prezentujących trendy na sezon wiosna-lato 2019 i jesień-zima 2019/2020. Na Tarach spotkać można było producentów i dystrybutorów
z kolekcją: odzieży: damskiej, męskiej, młodzieżowej i dziecięcej, galanterii odzieżowej, bielizny damskiej, męskiej i dziecięcej , kostiumów kąpielowych
i plażowych, wyrobów pończoszniczych, obuwia, dodatków obuwniczych i kaletniczych, galanterii skórzanej, odzieży skórzanej skór. Region Łowicki
reprezentowany był przez firmy:
•

Syntex Sp. z o.o.

•

Marek Krajewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "KRAJEWSKI"

•

PPHU STEVEN Marek Bryła

•

„ZOOKSY" Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta

•

Cezary Jagodziński Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe "CERBER”

•

Firma "PIĘTA" sp. j.

•

AR Fashion Anna Redzicka

•

"PER TE" sp. z o. o.

•

Michał Kroc "FIRMA TAK"

•

Jarosław Górecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "REGINA"

•

ESTERA Anna Górecka

•

PPH BRATEX Sławomir Bryła

Targi odbyły stanowiły idealną okazję do inspirujących spotkań, prezentacji najnowszych trendów odzieżowych podczas pokazów mody, dyskusji
i obserwacji nieustannie zmieniającego się rynku mody, co warunkowane jest nowoczesnymi technologiami i dynamiką samego sektora.
b) Nagroda dla Miasta Łowicza za realizację projektu „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”
Projekt „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej” realizowany przez Urząd Miejski w Łowiczu otrzymał nagrodę Lidera Rozwoju
Regionalnego, przyznawaną przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.
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Łowicki projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II: INNOWACJA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, Działanie II.2
INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORST, Poddziałanie II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Celem projektu jest promocja gospodarcza branży włókienniczej z regionu łódzkiego
z uwzględnieniem roli Łowicza poprzez tworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz budowanie powiązań
gospodarczych. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce, 24 października 2019 r. w czasie VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbywał się
w dniach 24-25 października 2020 r. w Olsztynie.
PROGRAM STRATEGICZNY
Stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania miastem
ZADADANIE 1
Przystosowanie administracji do zmieniających się wymagań klienta urzędu
a) W Urzędzie Miejskim w Łowiczu funkcjonuje usługa „Paybynet”,
To pierwszy w Polsce system płatności online bezpośrednio z rachunku klienta na rachunek sklepu internetowego lub urzędu. Stanowiska do obsługi płatności
znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego, Wydziale Finansowym, Wydziale Spraw Obywatelskich i Wydziale Gospodarki Gruntami, Planowania
Przestrzennego i Rolnictwa.
b)

Miejski System Powiadamiania SMS służący do informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach i ostrzegania przed zagrożeniami,
Dzięki systemowi mieszkańcy otrzymują bezpłatne wiadomości SMS z informacjami o: sytuacjach kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu, zagrożeniach
meteorologicznych lub hydrologicznych (np. burze, silne opady, silne wichury, śnieżyce i inne), wydarzeniach kulturalnych i sportowych (festyny, imprezy
sportowe, koncerty), z zakresu gospodarki komunalnej (np. zbiórka odpadów wielkogabarytowych, przerwy w dostawie wody, prądu)

c) Zakupy inwestycyjne – serwer bazodanowy, licencja na silnik baz danych Oracle 12 i dodatkowe dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO –
wykonanie 145 719,47 zł
Wydatki poniesiono na zakup nowego serwera bazy danych w miejsce starego nie spełniającego obowiązujących potrzeb wraz z przeniesieniem danych, zakup
licencji Oracle.
d) Przedłużenie licencji dedykowanej platformy w formie strony internetowej do kompleksowej obsługi kolejnej edycji Łowickiego Budżetu
Obywatelskiego.
W lipcu 2019 roku Rada Miejska w Łowiczu uchwaliła nowy regulamin w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta
Łowicza. Zakup specjalnej platformy internetowej umożliwił zgłaszanie projektów drogą elektroniczną, a także znacznie ułatwił proces ich weryfikacji oraz
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głosowania nad wybranymi propozycjami.
e) Modernizacja Ratusza – klimatyzacja, uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie dziedzińca ratusza – wykonanie 11 562, 64 zł
Planowanie było wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku A ratusza miejskiego. Przetarg został unieważniony ponieważ cena
przekraczała środki jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie tego zadania. Środki zostały wydatkowane na dokumentację montażu windy.
f)

Modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miejskiego – wykonanie 17 610, 51 zł
Na terenie Urzędu Miejskiego została wykonana modernizacja monitoringu wizyjnego, który z dniem 1.08.2019 r, został uruchomiony. Zamontowano 5
nowych kamer i rejestrator obrazu wizyjnego.

g) Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6 – wykonanie 205 826, 91 zł
Prace objęły: wymianę dźwigu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi — utylizacją malowanie wymienionego dźwigu oraz materiałów pochodzących
z demontażu istniejącego dźwigu, szybu oraz maszynowni, uzupełnienie powstałych ubytków wraz z malowaniem, uzyskanie niezbędnych uzgodnień
dokumentacji wykonawczej dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego i jednostką notyfikowaną, przygotowanie wniosku o wydanie
ul. decyzji Kaliskiej zezwalającej 6 na eksploatację dźwigu osobowego w budynku użyteczności publicznej przy w Łowiczu oraz uzyskania w/w zgody
poprzez wydanie deklaracji zgodności certyfikat CE oraz pozytywną rejestrację poprzez Urząd Dozoru Technicznego wraz i z przedłożeniem dokumentów
(dokumentacja, roboty budowlane, nadzór budowlany elektryczny).
CEL STRATEGICZNY II
PODNIESIENIE POZIOMU JAKOŚCI ŻYCIA
PROGRAM STRATEGICZNY
Poprawa stanu środowiska naturalnego
ZADANIE 1
Utrwalenie i poszerzenie terenów zielonych
a) Przekazywanie dotacji przedmiotowej dla ZUK na prace urządzeniowe i agrotechniczne na terenie Lasu Komunalnego. Prace bieżące związane
z utrzymaniem i konserwacją zieleni w mieście m.in: zakup roślin (krzewy, drzewa, nasiona), zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek,
naprawy i konserwacja fontanny, wycinka i pielęgnacja drzew, trawników i nasadzeń.
b) Utrzymanie zieleni - zakup pomp do fontanny – wykonanie 34 470, 94 zł
c) Zagospodarowanie w formie skweru terenu – róg Kaliskiej i ul. Starzyńskiego – wykonanie 98 076, 23 zł - Zlecono wykonanie chodników, prace
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porządkowe, wycinkę i pielęgnację drzew. Podczas zrealizowane przez ZUM Łowicz.
d) Utwardzenie i zadaszenie terenu przy kontenerach na śmieci na os. H. Dąbrowskiego - wykonanie 60 147, 00 zł - Prace zostały zrealizowane w trzech
lokalizacjach w ramach realizacji Łowickiego Budżetu Obywatelskiego
e) Rewitalizacja parku w Alejach Sienkiewicza - Zadanie zostało wykonane w ramach realizacji Łowickiego Budżetu Obywatelskiego.
ZADANIE 2
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców – promocja edukacji ekologicznej
W zakresie kształtowania proekologicznych postaw wśród mieszkańców miasta i promocji edukacji ekologicznej zorganizowano m.in.:
a) Konkurs „Zielone Miasto” na najładniej urządzony ogród i balkon,
W dniu 12 czerwca 2019 r. został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Łowicza konkurs „Zielone Miasto” na najładniej urządzony ogród i balkon,
organizowany dla mieszkańców Łowicza. Celem konkursu było promowanie aktywności wśród mieszkańców w tworzeniu nowego wizerunku własnego
otoczenia oraz powiększanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Miasta Łowicza, a jednocześnie poprawa wyglądu estetycznego miasta.
Warunkiem uczestnictwa było pisemne zgłoszenie (dostępny był gotowy wzór druku zgłoszeniowego) do Organizatora konkursu tj. Burmistrza Miasta
Łowicza, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 5 lipca 2019 r. (początkowo było do dnia 1 lipca br.). Laureaci I-go miejsca w konkursie „Zielone Miasto”
organizowanym w 2016, 2017 i 2018 roku podlegali wyłączeniu z udziału w tegorocznym konkursie.
Tradycyjnie, konkurs realizowany był w trzech kategoriach:
1) kategoria I – ogród przy budynku jednorodzinnym,
2) kategoria II – ogród przy budynku wielorodzinnym,
3) kategoria III – balkon, w tym również okno.
W edycji konkursu w 2019 r. było sporo zgłoszeń (tj. 11 zgłoszeń), ale składane dopiero po przedłużeniu terminu składania zgłoszeń.
W tej edycji zgłoszono:
- 6 ogrodów w kategorii I – ogród przy budynku jednorodzinnym,
- 1 ogród w kategorii II – ogród przy budynku wielorodzinnym,
- 4 obiekty tj. 2 balkony i 2 okna, w kategorii III.
Tradycyjnie, nagrodami dla zwycięzcy konkursu w danej kategorii było sfinansowanie towarów zakupionych w sklepach ogrodniczych, w określonych
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regulaminem kwotach.
b) Akcja usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Łowicza,
Podobnie jak w roku 2018 miasto Łowicz zachęcało mieszkańców do wzięcia udziału w akcji usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Łowicza. Zadanie obejmowało usunięcie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się
na terenie miasta, tj. właściwie zapakowanie odpadów zawierających azbest, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia poprzez składowanie
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na uprawnionym środowisku, z 57 nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Łowicza.
W 2019 r. usunięto 104,90 ton azbestu. Całkowity koszt przeprowadzenia akcji wyniósł 28 323,00 zł netto (udział środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 25 490, 00 zł netto, udział miasta 2 833,00 zł netto).
c) Program MISJA-EMISJA – wykonanie 818 020, 98 zł
W ramach realizacji zadania przekazano dotacje dla mieszkańców Łowicza, którzy w ramach programu zdecydowali się wymienić stare ogrzewanie węglowe
na nowe, bardziej ekologiczne i charakteryzujące się wyższą sprawnością źródła ciepła. Projekt obejmuje ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających
do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza finansowanego z Programu Ograniczania Niskiej Emisji ogłoszonego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W wyniku realizacji umowy z WFOŚiGW w Łodzi udzielono dotacji
osobom fizycznym a likwidację 82 kotłów węglowych i ich wymianę na bardziej ekologiczne ( 75 kotłów gazowych, 4 kotły węglowe 5 klasy + ecodesign,
3 kotły na biomasę).
d) Miasto Łowicz otrzymało 50 000,00 zł na dofinansowania na utworzenie kolejnego ogródka dydaktycznego przy przedszkolu miejskim
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu w imieniu Gminy Miasto Łowicz złożył wniosek o udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”. Wniosek ten przygotowywany był przy udziale dyrektora
przedszkola i obejmował utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Słoneczko” przy Przedszkolu nr 4 „Słoneczko” w Łowiczu.
Kolegium Konkursowe dokonało oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków i ogłosiło listę 142 laureatów konkursu z dziedziny edukacji
ekologicznej, w którym ww. wniosek zajął 2 miejsce. Gmina Miasto Łowicz otrzymała 50 000,00 zł dofinansowania na utworzenie kolejnego ogródka
dydaktycznego przy przedszkolu miejskim. Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie edukacji
ekologicznej w przedszkolach miejskich rozpoczęła się w 2010 roku. Obejmowała ona współfinansowanie realizacji programów wspólnych dla wszystkich
przedszkoli oraz utworzenie w poszczególnych przedszkolach ogródków dydaktycznych i innych indywidualnych programów ekologicznych. Kwota
dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi na realizację tych zadań wynosi 350 064,00 zł.
e) Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Baczyńskiego - Zadanie zgłoszone w ramach realizacji Łowickiego Budżetu Obywatelskiego zostało
wykonane przez Zakład Usług Komunalnych z ich środków własnych.
PROGRAM STRATEGICZNY
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Poprawa dostępności i jakości usług publicznych
ZADANIE 1
Stymulowanie aktywności mieszkańców miasta w zakresie rekreacyjno- sportowym
f)

Realizacja zadania pn. „Organizacja spływów, regat i warsztatów kajakowych rzeką Bzurą” – wykonanie 17 000,00 zł

a) Organizacja otwartych warsztatów kajakarskich, regat kajakowych i spływów kajakowych. Prowadzenie zajęć z zakresu kajakarstwa na rzece Bzurze,
upowszechnianie turystki a także wykonanie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Łowicka Akademia Sportu w ŁowiczuŚcieżka rowerowa
w ul. Topolowej - 1 634 670, 00
Wykonano ścieżkę pieszo- rowerową wraz z przebudową ul. Topolowej ( wykonano nakładkę asfaltową). Zadanie zostało dofinansowane w ramach
Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 r.
b) Ścieżka rowerowa w ul. Arkadyjskiej- Zadanie jest planowane w ramach większego projektu pn. „ Budowa szlaku turystyczno- rowerowego pod nazwą
Perły Księstwa Łowickiego
c) Wykonano próg zwalniający w ul. Akademickiej – wykonanie 5 552,72 zł
d) Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - wykonanie 35 528,78 zł
Miasto Łowicz we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego realizuje z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi
priorytetowej III Transport Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na projekt pt. „Rowerowe Łódzkie”.
W ramach projektu powstało 12 stacji rowerowych na 12 stanowisk z 96 rowerami miejskimi zlokalizowanych na gruntach będących własnością Gminy
Miasto Łowicz: ul. Dworcowa, pl. Stary Rynek, pl. Nowy Rynek, ul. Starzyńskiego (Targowica Miejska), ul. Sadowa, ul. Medyczna, ul. Podleśna,
ul. Kaliska (przy ul. Włókienniczej), ul. Kaliska (Pływalnia OSiR), ul. Jana Pawła II (OSiR), ul. Armii Krajowej, ul. Grunwaldzka (SP3).
Wypożyczenia w roku 2019 kształtowały się następująco:
Liczba rejestracji w systemie: 9 108 | Liczba wypożyczeń rowerów: 23 141
e) Realizacja zadania pn. „Organizacja spływów, regat i warsztatów kajakowych rzeką Bzurą” – wykonanie 17 000,00 zł
Organizacja otwartych warsztatów kajakarskich, regat kajakowych i spływów kajakowych. Prowadzenie zajęć z zakresu kajakarstwa na rzece Bzurze,
upowszechnianie turystki a także wykonanie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Łowicka Akademia Sportu w Łowiczu
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f)

Aplikacja mobilna „Łowicz Audioprzewodnik”
W 2019 korzystano z zakupionego oprogramowania aplikacji mobilnej na telefony komórkowe smartfony z systemem android i IOS na potrzeby audio
przewodnika po Łowiczu dla turystów.

g) Obiekty sportowe – budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego – etap I – wykonanie 12 300,00 zł
Została opracowana dokumentacja techniczna budowy budynku zaplecza stadionu piłkarskiego. Miał to być budynek dwu-kondygnacyjny (parter + piętro), nie
podpiwniczony. Z dostępem do pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
h) Modernizacja hali sportowej nr 1 w Łowiczu – wykonanie 147 198, 63 zł - W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: malowanie,
położenie glazury i terakoty, wymieniono kaloryfery i armaturę białą. Wykonano także oświetlenie LED wraz z montażem.
i)

Zakupy inwestycyjne – ciągnik – kosiarka, aparatura pomiarowa oraz urządzenie do dozowania chloru – wykonanie 52 639, 20 zł
Zakupiono urządzenia pomiarowo- regulacyjnie do dozowania chloru na pływalni krytej oraz traktor ogrodowy. Zakupu dokonał Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łowiczu

j)

Siłownia plenerowa na osiedlu Górki– wykonanie 99 094,95 zł
Wykonano nawierzchnię placów zabaw, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe i fitness tj, trampoliny oraz doposażono plac zabaw w lampy
solarne.

k) Plac zabaw i siłownia plenerowa na ul. Krudowskiego – wykonanie 1 500,92 zł
Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia i określenia zakresu prac w celu zlecenia dokumentacji technicznej.
l)

Siłownia plenerowa na skwerze Solidarności – wykonanie 92 739, 54 zł
Zamontowane zostały urządzenia fitness służące do rekreacji ruchowej oraz poprawy kondycji fizycznej mieszkańców Łowicza (w tym osiedla Kostka).

m) Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ul. Włókienniczej i Czajki – wykonanie 99 295, 44 zł
Wykonano nawierzchnię placów zabaw, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz fitness (trampoliny) dodatkowo zamontowano lampy solarne.
n) Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łowiczu – wykonanie 1 500,00 zł
Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia i ustaleniem zakresu prac.
o) Modernizacja placu zabaw na Błoniach – wykonanie 109 470,00 zł
Zakres prac obejmował wykonanie naprawy nawierzchni z płyt SBR, demontaż starych płyt wraz z uzupełnieniem podbudowy, oczyszczeniem płyt i ich
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ponowny montaż na placu zabaw dla małych dzieci. Wykonanie nowej nawierzchni z płyt SBR na powierzchni 325 m, Dostarczenie i montaż urządzenia
zabawowego. Wartość prac wyniosła 109 470,00 zł. Prace zostały zakończone.
p) Kompleks rekreacyjny góra Frajdy - opracowane zostały koncepcje zagospodarowania tego teren.
W roku 2018 zawarto umowę z projektantem na wykonanie koncepcji budowy Góry Frajdy w parku Błonie w Łowiczu. Koncepcja została wykonana.
Zakładała ona kompleksowe zagospodarowanie górki na Błoniach pomiędzy Muszlą Koncertową a zespołem boisk. Miały powstać na zboczu miejsca
wypoczynkowo-widokowe schody terenowe wraz z podestem jeżdżącym dla niepełnosprawnych. Na samej górze utwardzone miejsce wypoczynkowe oraz
wjazd i zjazd dla rowerów terenowych alternatywnie wykorzystywane jako zjazd saneczkowy. W marcu 2020 roku wszczęto procedurę przetargową
w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu ‘pumptrack’ wraz z górką frajdy na
Łowickich Błoniach w Łowiczu”. Obejmowała ona zagospodarowanie góry frajdy i pumptrack wraz z niezbędną dokumentacją techniczną, uzyskanie
wszelkich niezbędnych pozwoleń i wykonanie obiektów budowlanych. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20 marca 2020 roku – wpłynęła jedna oferta, która
opiewała na kwotę 698 800.00 PLN. Kwota ta była wyższa od kwoty zakładanej przez zamawiającego (580 000.00 PLN) i w dniu 30 marca 2020 roku
przetarg został unieważniony. Dalsze prace nad inwestycją zostały odłożone w czasie, ze względu na panująca w Polsce epidemię koronawirusa.
q) Udzielono dotacji celowej dla ZHP Hufiec Łowicz w celu wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Kolonie i obozy oraz inne
formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wykonanie 20 000,00 zł.
ZADANIE 2
Podjęcie aktywnych działań zmniejszających bezrobocie oraz aktywnych form pomocy społecznej
a) Obsługa Karty Dużej Rodziny oraz Łowickiej Karty Seniora
Łowicka Karta Seniora uprawnia do zniżek w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz partnerów programu. Partnerem programu
może zostać każdy przedsiębiorca. Do programu można dołączyć poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia. Partner programu otrzyma z Urzędu
Miejskiego naklejkę z napisem „Tu honorujemy Łowicką Kartę Seniora”. W 2019 roku wydano 305 Łowickich Kart Seniora oraz 400 kart Dużej Rodziny.
Dla porównania w 2018 roku wydano 148 Kart Dużej Rodziny.
ZADANIE 3
Współdziałanie z Powiatową Komendą Policji w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego.
a) W zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego przekazano z budżetu miasta 70.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji
Środki finansowe przeznaczone zostały na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczającej normę określoną, którzy realizują zadania z
zakresu służby prewencyjnej, w celu poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Łowicza.

RAPORT O

STANIE

MIASTA

ŁOWICZA

ZA

ROK

2019

|

Strona 80 z 207

W ramach Porozumienia, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu pełnili dodatkowe dwuosobowe piesze patrole, zgodnie z ustalonym grafikiem
dyslokacji służb ponadnormatywnych. Comiesięczne grafiki dyslokacji patroli, będą uwzględniały ilość patroli i czas pełnienia służby ponadnormatywnej
oraz teren (ulice) rozlokowania policjantów.
Na terenie Łowicza pełniono dodatkowe służby w okresie od kwietnia 2019 r. do grudnia 2019 r., rejony patrolowania określono na podstawie okresowych
analiz stanu bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu głosów społeczności lokalnej i wniosków Radnych Miejskich. Dwuosobowe patrole piesze były wystawione
w każdym tygodniu w piątki, soboty i niedziele oraz w święta. Patrolowały tereny najbardziej zagrożone przestępczością, wytypowane przez policjantów KPP
w Łowiczu, na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych interwencji.
b) Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego (radiowozu oraz nieoznakowanego samochodu policyjnego) na potrzeby Komendy Powiatowej
Policji w Łowiczu – wykonanie 24 963,19 zł
ZADANIE 4
Zwiększenie integracji społecznej i aktywności cyfrowej
Dużą rolę w zakresie zwiększenia integracji społecznej odgrywa funkcjonujący w mieście Uniwersytet Trzeciego Wieku. Siedzibą Uniwersytetu od początku jest
lokal w sali Łowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Podrzecznej 20. Uniwersytet III Wieku liczy aktualnie 230 osób a zadaniem Stowarzyszenia ŁUTW jest
zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków oraz ich aktywizacja społeczna. Służyły i służą temu różnorodne formy
działalności.
ŁUTW oferuje swoim słuchaczom możliwość systematycznej realizacji pasji i zainteresowań w ramach cotygodniowych kół zainteresowań lub sekcji zgodnie
z bieżącym zapotrzebowaniem np. koła: języka angielskiego (dla początkujących i zaawansowanych), literackie, teatralne, plastyczne, taneczne, kulinarne,
rowerowe, Nordic walking, gimnastyki ogólnej, gimnastyki z elementami pilates, aerobiku w basenie, brydża sportowego i brydża dla początkujących, turystyki
wysokogórskiej. We wcześniejszych.
Funkcjonujący w mieście Klub Seniora „RADOŚĆ”, Stowarzyszenie Łowicki Klub Amazonek oraz Koło Diabetyków również organizuje szereg działań
mających na celu zwiększenie integracji społecznej osób starszych i zapobieganiu ich izolacji społecznej. Poprzez realizację działań statutowych zachęca
i pobudza także do aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej. W 2019 roku odbyła się III edycja akcji „Zjedz obiad z seniorem” w Łowiczu, której celem
jest przeciwdziałanie samotności i promocja wolontariatu. Spotkania seniorów z wolontariuszami na obiadach przygotowanych bezpłatnie przez łowickich
restauratorów . W trzeciej edycji „Zjedz obiad z Seniorem” udział wzięli: Restauracja „Polonia w Zaciszu”, Restauracja „Stara Łaźnia”, Restauracja „Powroty”,
Restauracja „Jarzyniak”, Restauracja „Polonia”, Restauracja „Cafe Brama”, Restauracja „Na poddaszu”.
ZADANIE 5
Utworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych
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Miasto na razie nie planuje utworzenia domu, ale w zaktualizowanej strategii miasta Łowicza znajdzie się zadanie związane z pobudzaniem aktywności osób
starszych. Środowiskowy Dom Samopomocy, jednostka organizacyjna podlegająca pod miasto Łowicz jest ośrodkiem wsparcia dziennego. W bieżącej
działalności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej udzielając oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi mającymi trudności
z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację
społeczną. Działalność ukierunkowana jest na zapobieganie izolacji społecznej poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji, rozwiązywania problemów
dnia codziennego, udzielanie wsparcia psychicznego, przełamywanie barier we wzajemnych relacjach. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia codziennie
opiekę i wsparcie społeczne, pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych uczestników, ich usamodzielnienie oraz szeroko rozumianą
integrację społeczną jako przywrócenie możliwości do pełnienia powszechnie dostępnych w społeczności ról społecznych. Dla każdego uczestnika
opracowywany jest plan postepowania wspierająco - aktywizującego na czas wydanej decyzji, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika.
PROGRAM STRATEGICZNY
Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa
ZADANIE 1
Zabezpieczenie i przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
ZADANIE 3
Wprowadzenie systemu finansowania komunalnego budownictwa mieszkaniowego
a) Program „Mieszkanie Plus”
W 2018 roku Miasto Łowicz i BGK Nieruchomości powołały Spółkę „Mieszkanie DLA ROZWOJU” Rada Miejska w Łowiczu podjęła stosowną uchwałę
w tej sprawie. Spółka ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej trzech bloków. Miasto wstępnie uzgodniło zasady naboru wniosków dla
przyszłych lokatorów. Program ten zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni
czynsz, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, w mieszkaniu na wynajem ma wynieść od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. W opcji najmu
z docelowym wykupem stawka czynszu ma wynieść od 12 - 24 zł za metr kw. W 2019 roku rozpoczęto projektowanie budynków mieszkalnych w ramach
programu Mieszkanie Plus. Trzy czterokondygnacyjne bloki z 96 mieszkaniami, powstaną przy ulicy Krudowskiego w Łowiczu. Do dyspozycji przyszłych
najemców przeznaczonych zostanie również 98 zewnętrznych miejsc postojowych. Średni metraż lokali wyniesie około 50 mkw., największą część
w strukturze będą stanowiły mieszkania dwupokojowe. Średni metraż lokali wyniesie około 50 mkw. Największą część w strukturze, będą stanowiły
mieszkania dwupokojowe. Do dyspozycji przyszłych najemców przeznaczonych zostanie również 98 zewnętrznych miejsc postojowych. W dniu 23 grudnia
2019 r. wbito symbolicznie „pierwszy szpadel” pod budowę nowych bloków mieszkalnych w Łowiczu. Bloki wybudowane zostaną na działce o powierzchni
0,8479 ha, znajdującej się przy ul. płk Mariana Krudowskiego, wniesionej przez Miasto do spółki aportem jako grunt pod budowę. Obecnie złożono około 100
podań przez osoby, chcące wynająć mieszkania na zasadach programu Mieszkanie Plus. Podobne inwestycja realizowane są m.in. w Białej Podlaskiej,
Jarocinie i Wieluniu. Łowicz jest pierwszym miastem w województwie łódzkim, w którym realizowany jest program Mieszkanie Plus. Obecnie złożono około
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100 podań przez osoby, chcące wynająć mieszkania na zasadach programu Mieszkanie Plus.
ZADANIE 4
Przygotowanie i wdrażanie programu budownictwa, remontów i modernizacji zasobów komunalnych
a) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 43A – wykonanie 30 811,50 zł
Środki wydatkowano na wykonanie mapy projektowej, projektu budowlanego budynku na kotłownię gazową wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą
wykonania instalacji c.o. oraz wykonanie projektu termomodernizacji na istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przeprowadzeniem
audytu energetycznego oraz wydanie opinii.
b) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej nr 43B – wykonano 30 811,50 zł
Środki wydatkowano na wykonanie mapy projektowej, projekt budowlany budynku na kotłownię gazową wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą
wykonania instalacji c.o. oraz wykonanie projektu termomodernizacji na istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przeprowadzeniem
audytu energetycznego oraz wydanie opinii.
c) Ocieplenie stropu na poddaszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. A. Krajowej 43C– wykonanie 46 924,82 zł
Prace objęły m.in. oczyszczenie i wyrównanie powierzchni stropu, ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej, ułożenie
izolacji cieplnej z płyt styropianowych w poziomie na stropie poddasza nieużytkowego na sucho, wykonanie posadzki cementowej z dodatkiem włókna
polipropylenowego.
ZADANIE 5
Wspieranie różnorodnych form budownictwa mieszkaniowego
Miasto pomaga prywatnym inwestorom i osobom prywatnym przy budownictwie mieszkaniowym poprzez zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań przestrzennych powiększono powierzchnię gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.
CEL STRATEGICZNY III
POPRAWA WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURALNEGO MIASTA
PROGRAM STRATEGICZNY
Zaopatrzenie miasta w czynniki energetyczne
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ZADANIE 1
Modernizacja i rozwój systemu ciepłowniczego
Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. w roku 2019 wykonał następujące inwestycje w zakresie modernizacji, budowy i przebudowy systemu
ciepłowniczego na terenie miasta Łowicz:
a) Przyłącze ciepłownicze do budynku usługowo- handlowego przy ul. Broniewskiego 11
W ramach tej inwestycji wykonano przyłącze ciepłownicze do nowego Odbiorcy do budynku należącego do kompleksu handlowego Premium Park.
Poniesiono nakłady w wysokości 134 407,69 zł. Realizowane inwestycje wpisują się w strategię spółki natomiast kolejność realizacji uwarunkowuje ogólna
sytuacja na rynku energii.
b) Węzeł cieplny na os. Kostka 20
W ramach tej inwestycji zakupiono i zamontowano nowy węzeł ciepły w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Kostka 20 o mocy C.O./C.W.U. 100
kW/ 70 kW. Inwestycja polegała na wymianie wyeksploatowanego węzła na nowy. Poniesiono nakłady w wysokości 48 710,07 zł.
c) Węzeł cieplny dla budynku Przedszkola nr 3 przy ul. 3 Maja nr 4
W ramach tej inwestycji zakupiono i zamontowano nowy węzeł ciepły w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. 3 Maja nr 4. Inwestycja polegała na wymianie
wyeksploatowanego węzła na nowy. Poniesiono nakłady w wysokości 32 430,73 zł.
ZADANIE 2
Kontynuacja zadań zmierzających do gazyfikacji miasta
a) W zakresie działań zmierzających do gazyfikacji miasta zorganizowano dwa spotkania dotyczące zwiększenia obszarów objętych gazyfikacja.
Spotkania obyły się w dzielnicy Korabka i Górki. Wzięło w nich udział ok. 280 osób zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej. Podczas spotkań
mieszkańcy mogli zapoznać się z warunkami przyłączenia do sieci gazowej, pobrać wnioski o wydanie warunków podłączenia do sieci gazowej oraz zadać
pytania na ww. temat przedstawicielowi gazowni. Efektem spotkania na Korabce jest zaprojektowanie i rozpoczęcie sieci gazowej średniego ciśnienia.
Mieszkańcy osiedla Górki składali wnioski w Urzędzie Miejskim do 30 marca 2017 r. Do Urzędu Miejskiego w Łowiczu wpłynęło 150 deklaracji, które
zostały przekazane Polskiej Spółce Gazowniczej Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. Miasto Łowicz ogłosiło nabór wniosków także w dzielnicy Korabka
oraz Przedmieście. Trwają działania związane z podłączeniem sieci gazowniczej w ww. dzielnicach.
ZADANIE 3

RAPORT O

STANIE

MIASTA

ŁOWICZA

ZA

ROK

2019

|

Strona 84 z 207

Rozwój odnawialnych źródeł energii
a) Dofinansowanie do instalacji paneli solarnych, umożliwiających podgrzewanie ciepłej wody.
W ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania IV.1.2. Odnawialne źródła energii,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłoszony został konkurs, w którym możliwe jest uzyskanie
dofinansowania na budowę infrastruktury służącej do produkcji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych. We wrześniu 2017 r. w sali kinowej
Łowickiego Ośrodka Kultury odbyło się spotykanie informacyjne dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do instalacji paneli
solarnych, umożliwiających podgrzewanie ciepłej wody.
W wyniku prowadzonego naboru deklaracji, zgłosiły się 62 osoby zainteresowane możliwością instalacji paneli solarnych umożliwiających podgrzewanie
ciepłej wody użytkowej. Konkurs RPO Województwa Łódzkiego przewiduje możliwość otrzymania dofinansowanie do 85% kosztów netto inwestycji.
Informacja o projektach, które otrzymają dofinansowanie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego spodziewane
są w okolicach 15 maja 2019 roku.
2 lipca 2019 r. Miasto Łowicz zawarło z IZ RPO WŁ umowę o dofinansowanie projektu, zakładającego dofinansowanie montażu instalacji 62 solarów
na budynkach mieszkańców Łowicza na kwotę ponad 700 tys. zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie 14 odbiorców końcowych zrezygnowało z udziału
w projekcie, natomiast w wyniku przeprowadzenia naboru uzupełniającego zgłosiła się jedna osoba zainteresowana ubieganiem się o dofinansowanie
przedsięwzięcia. Konieczna była aktualizacja wniosku o dofinansowanie w celu zawarcia aneksu do umowy Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0027/18-00.
PROGRAM STRATEGICZNY
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 1
Skomunikowanie wewnętrznego układu drogowego z siecią dróg zewnętrznych
a) W 2018 roku Miasto Łowicz skierowało pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Łodzi, w którym poinformowało,
iż konieczne jest rozpoczęcie prac przy budowie wschodniej obwodnicy Łowicza, na Drodze Krajowej nr 70 i nr 92, wraz z wybudowaniem mostu na rzece
Bzurze i usunięcia tranzytu przez centrum Miasta Łowicza. Informując, że inwestycja jest niezwykle potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania w/w dróg
w Łowiczu i okolicach, oraz w celu poprawienia w jakości życia mieszkańców wschodniej części miasta.
Miasto Łowicz otrzymało odpowiedź od GDDKiA, informujące o dostrzeganiu problemów komunikacyjnych wynikających z dużego natężenia ruchu
tranzytowego na ciągu drogi krajowej nr 70 przez Miasto Łowicz, jednak aktualnie budowa wschodniej obwodnicy Łowicza nie znajduje się na liście
podstawowej i rezerwowej obowiązującego Planu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. W związku z tym budowa obwodnicy została wytypowana
do zadania inwestycyjnego po 2020 roku w zakresie drogowych obejść miejscowości na terenie województwa łódzkiego. Propozycja zostanie zgłoszona przy
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najbliższej aktualizacji w/w planu.
W roku 2019 Miasto Łowicz zintensyfikowało działania i apelowało do GDDKiA o przystąpienie do realizacji wschodniej obwodnicy Łowicza.
We wcześniejszych latach nie było większego odzewu na pisane pisma, poza standardowymi odpowiedziami. W marcu 2019 został złożony wniosek
do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w sprawie przystąpienia Miasta do Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury
Drogowej – Mosty dla Regionów. W którym to wnioskowaliśmy o budowę mostu drogowego na rzece Bzura w Łowiczu w km 57,5 km rzeki Bzury, na
granicy Gminy Nieborów i Miasta Łowicza w ramach programu Mosty dla Regionów, wraz z drogami dojazdowymi, co pokrywało się z minimalnym
zakresem budowy obwodnicy. Cały ten program rządowy jednak został ostudzony i chyba nie jest dalej kontynuowany. Nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi
na nasz wniosek.
Od początku 2019 roku była prowadzona inwestycja związana z przebudową drogi DK-70 ul. Bolimowskiej i ul. Warszawskiej, wraz z budową 2 rond
jako dróg dojazdowych do wiaduktu. Mimo budowy ruch pojazdów się jeszcze zwiększył, ponieważ czasowe objazdy upłynniły ruch na tej drodze. Zwłaszcza
ominięto skrzyżowanie ul. Warszawskiej i ul. Bolimowskiej, stale wcześniej zakorkowane. W wyniku tej inwestycji droga krajowa otrzymała pierwszeństwo
przejazdu, co przyczyniło się do upłynnienia ruchu. Inwestycja obecnie jest na ukończeniu. Miasto Łowicz wychodząc z inicjatywą i pragnąc pokazać,
na podstawie dokumentów problem z nadmiernym hałasem, i ruchem drogowym, zleciło wykonanie pomiarów hałasu na ul. Bolimowskiej. Pomiary zostały
wykonane na początku grudnia, które potwierdziły znaczące przekroczenia hałasu oraz ogromny ruch samochodów ciężarowych. Wyniki i wnioski z tych
badań zostały przesłane do GDDKiA. Jesienią 2019 r., mieszkańcy osiedla Zatorze rozpoczęli protesty, połączone z blokadą dróg. Wpłynęło to na wielkie
utrudnienia w ruchu samochodów przez DK-70. Odbiło się to znaczącym odzewem w mediach także krajowych i z pewnością dotarło do ośrodków
decyzyjnych w Warszawie. Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Łowiczu prowadzi monitoring w GDDKiA, o wpisaniu Obwodnicy
Łowicza do programu rządowego. W lutym 2020 roku, Program 100 Obwodnic, został ogłoszony i obwodnica Łowicza znalazła się na tej liście.
ZADANIE 2
Poprawa jakości dróg lokalnych, w tym modernizacja zabytkowej części miasta.
W zakresie poprawy jakości dróg lokalnych, dokonano budowy oraz przebudowy ulic:
a) Prace drogowo – oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej – wykonanie 80 046,40 zł
Opracowano dokumentację techniczną na zadanie pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w tunelach pod mostem kolejowym w ciągu ul. Arkadyjskiej
w Łowiczu” zaplanowano 22 szt. Lamp montowanych do boku i stropu konstrukcji, po 11 szt. Na każdy tunel. Prace prowadzono sukcesywnie wraz
z wykonywaniem przebudowy tunelu przez generalnego wykonawcę. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 77.546, 40 zł przeniesiono na wydatki
niewygasające.
b) Przebudowa ul. Dziewiarskiej – wykonanie 900,00 zł
Planowana jest przebudowa ul. Dziewiarskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kaliską. Budowa ulicy wraz z kratami kanalizacji deszczowej o nawierzchni
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asfaltowej szerokości 6,0 m na długości około 150 m. Została opracowana dokumentacja techniczna oraz złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych,
c) Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu – wykonanie 899 999,87 zł
Został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o współfinansowanie tego zadania, na które miasto Łowicz otrzymało dofinansowanie
w wysokości 737 000,00 zł. Został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa z wykonawcą. Prace będą zakończone w 2020 roku. Środki nie zostały w pełni
wydatkowane, kwotę 158 454, 00 zł przeniesiono a wydatki niewygasające.
d) Budowa ul. Zacisznej - wykonanie 116 064,88 zł,
Została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania przebudowy ul. Zacisznej w Łowiczu, a także kosztorys inwestorski, przedmiar robót. Do wykonania
około 80 m drogi z odwodnieniem. Została podpisana umowa na realizację tego zadania. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 110 589, 88 zł
przeniesiono a wydatki niewygasające.
e) Budowa ul. Kresowej - wykonanie 8 856,00 zł
Do wykonania jest nawierzchnia ulicy Kresowej od ul. Bolimowskiej w stronę torów PKP. Została opracowana dokumentacja techniczna budowy drogi.
Obecnie trwają przygotowania dla procedury przetargowej.
f)

Budowa ul. Dębowej – wykonanie 149 872, 43 zł
Została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania przebudowy ul. Dębowej. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót. Wybrano wykonawca,
który wykonał ok 75 m drogi z kostki z odwodnieniem. Zadanie zostało zrealizowane.

g) Budowa ul. Jaworowej – wykonanie 240 103, 70 zł
Została Łowiczu. wykonana dokumentacja projektowa dla zadania przebudowy ulicy Jaworowej Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STWIOR.
Do wykonania drogi z kostki z odwodnieniem. jest około 140 m Została podpisana umowa na realizację tego zadania. Środki nie zostały w pełni
wydatkowane, kwotę 232.928,70 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.
h) Przebudowa ul. Pałacowej – wykonanie 225 090, 00 zł
W maju 2019 roku została podpisana umowa o roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni drogi ul. Pałacowej w Łowiczu. Zakres prac
obejmował wykonanie rozbiórki nawierzchni, wykonanie odcinka kolektora wykonanie deszczowego, wykonanie podbudowy asfaltowej, w Wydziale
nawierzchni asfaltowej. Zadanie inwestycyjne zakończono.
i)

Budowa ul. Chabrowej Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej polegającej na określeniu zakresu przeprowadzenia podziałów
geodezyjnych uwzględniających ewentualne wykupy gruntów pod pas drogowy, usunięcia kolizji z infrastrukturą oraz ogrodzeniami.
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j)

Chodnik na ul. Wygoda – wykonanie 145 107, 34 zł
Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni chodników około 650 m2. Prace polegały także na wykonaniu rozbiórki istniejących nawierzchni, robót
ziemnych, podbudowy betonowej grubości 12 cm, ułożenie kostki z kostki betonowej, montaż krawężników, regulacji oraz infrastruktury podziemnej.
ZADANIE 3
Współdziałanie z PKP i PKS w celu poprawy połączeń komunikacyjnych miasta z otoczeniem

a) Budowa pętli autobusowych dla autobusów komunikacji publicznej oraz zakup wiat autobusowych
Wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane związane z budową pętli autobusowych dla autobusów komunikacji publicznej na ul. Tuszewskiej i ul. Łódzkiej.
Wartość prac 235 011,12 zł brutto. Pętle autobusowe zostały wykonane i oddane do użytkowania. Zakupiono 21 wiat autobusowych w następujących
lokalizacjach:
- ul. Sikorskiego 2 szt., ul. Starzyńskiego 2 szt., ul. Wiejska 1 szt., ul. Powstańców 1863r. 1 szt., ul. Jana Pawła II 4 szt., ul. Armii Krajowej 3 szt.,
ul. Chełmońskiego 2 szt., ul. Łódzka 1 szt., ul. Kurkowa 2 szt., ul. Tuszewska 1 szt., ul. Kiernozka 1 szt., ul. Blich 1 szt..
b) Miasto umożliwiło PKS korzystanie z parkingu za Urzędem Miejskim w Łowiczu, znajdującego się na ulicy Starorzecze w związku z wymówieniem
dzierżawy gruntu przy dworcu przez PKP.
ZADANIE 4
Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych
W kwietniu 2017 roku podpisano umowę na ponad 428 mln zł na kompleksową modernizację linii kolejowej E20 Warszawa - Poznań, obejmującą odcinek
Żychlin - Łowicz - Sochaczew. Powstanie m.in. nowa sieć trakcyjna wraz z układem zasilania o mocy rzędu 6MW, nowoczesne systemy sterowania,
zmodernizowane stacje i wiadukt.
a) Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 15 800,000,00 zł
Rozpoczęto budowę drogi pomiędzy ulicą Bolimowską a ul. Warszawską wraz z budową skrzyżowań w formie rond. Rozpoczęto budowę ronda
na ul. Warszawskiej 4 wlotowe z bezpośrednim wjazdem na wiadukt i włączeniem ulicy Iłowskiej, nowym odprowadzeniem wód do rzeki Bzury. Drugie
rondo 5 wlotowe łączące ul. Bolimowską, ul. Nieborowską, „starą ulicę Bolimowską”, wylotem na nową drogę z tyłu garaży i drogę przed boiskiem Orlik
zostało wybudowane. Powstała pełna infrastruktura techniczna, chodniki, ścieżka rowerowa, wodociąg, kanalizacja, oświetlenie.
ZADANIE 5
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Wykonanie przedłużenia ulicy Starorzecze z budową ronda
W 2017 i 2018 roku wystąpiono do właścicieli z propozycją sprzedaży gruntu pod budowę drogi. Nikt z właścicieli nie odpowiedział w tej sprawie, natomiast
w 2019 r. ponownych wystąpień nie było.
ZADANIE 6
Modernizacja taboru transportowego Miasta Łowicza oraz infrastruktury związanej z obsługą taboru i prowadzonym transportem zbiorowym
a) Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu – dokumentacja - wykonanie 14 698,50 zł
Opracowano koncepcję przejazdu bezkolizyjnego przez linię kolejową w km. 81,560 m w ciągu ul. Mostowej i Armii Krajowej w postaci tunelu drogowego
wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadbzurzańską. Klasa projektowanej drogi Z, skrajna wysokościowa dla ruchu kołowego 4,20 m szerokość jezdni min. 7,0 m
wraz ze ścieżką pieszo- rowerową dla pieszych i przejazdów rowerów. Szerokość chodnika min. 2,0 m, ścieżki rowerowej min. 2,0 m. Wysokość skrajni min.
2,50 m. W dniu 1 lipca 2019 została podpisana umowa pomiędzy Miastem Łowicz a PKP PLK na wspólną realizację inwestycji. Planuje się po stronie
południowej rozwiązanie w postaci skrzyżowania ul. Mostowej, Blich i przejazdu pod torami jak rondo drogowe oraz połączenie ul. Bocznej. Od strony
północnej skrzyżowanie dróg ul. Armii Krajowej do połączenia z ul. Chełmońskiego, przejazdu pod torami oraz włączenie z ul. Nadbzurzańską. W ramach
wydatkowanych środków zostały wykonane badania geologiczne pod budowę tunelu.
Tunel i układ drogowy o podstawowych parametrach: Długość (szerokość pod 2 torami) około 12,5 m . Szerokość tunelu - 12,75 m z 2 pasami ruchu
po 3,50 m i opaskami na zachowanie skrajni drogowej po 75 cm każda, wraz ze ścieżką pieszo-rowerową szerokości 4,0 m. Skrajnia drogi w tunelu min 4,25
m dla samochodów, dla rowerów i pieszych min 2,50 m. Rondo od strony południowej o średnicy 17,0 m. Połączenie z istniejącym układem dróg miejskich,
z fragmentem nowego przebiegu ul. Nadbzurzańskiej. Kanalizacja deszczowa jedna dla odwodnienia ulic Armii Krajowej i ul. Chełmońskiego wraz
z przejęciem wód ze sporej części os. Korabka a także część torowiska, obecnie wprowadzona do kanału PKP, druga do odwodnienia tunelu i ronda,
przepompownią wód deszczowych, działającą tylko w przypadku podniesienia poziomu Bzury powyżej stanów alarmowych (powodzi). Oświetlenie uliczne
i tunelu siecią kablową – nowy układ. Kolizje z infrastrukturą – występuje kolizja z siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, siecią energetyczną
i oświetlenia ulicznego, telekomunikacyjną. Według opracowanej koncepcji, koszty całego tunelu wraz z połączeniem z systemem dróg miejskich
wynosi około 26.150.000 zł brutto w tym koszty: Miasta Łowicza i partnerów - 20 000 000 zł , Koszty PKP PLK - 6 150 000 zł.
Obecnie Rada Miasta przyjęła uchwałę o przeznaczeniu środków na ten cel w zapisanej Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz uchwałę upoważniającą
Burmistrza do podpisania porozumienia z PKP PLK. Na 2019 i 2020 rok zaplanowano prowadzenie prac projektowych. Fizycznie prace mają być
wykonywane w roku 2021 i 2022.
ZADANIE 7
Budowa obwodnicy na Górkach
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Zarząd Województwa odmówił uzgodnienia projektu „Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza”
w zakresie zgodności z ustaleniami „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Łódzkiego” w dniu 28 listopada 2016 roku Burmistrza Miasta
Łowicza złożył zażalenie na postanowienie Zarządu Województwa Łódzkiego w dniu 5 grudnia 2016 roku. W dniu 30 grudnia 2016 r. Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Łodzi utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie organu I instancji. W dniu 15 lutego 2017 r. Burmistrz Miasta Łowicza złożył skargę
na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2017 r
Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi i poprzedzające je postanowienie Zarządu
Województwa Łódzkiego. Uchwałą NR LXIII/444/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie aktualizacji studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza został potwierdzony dotychczasowy, projektowany przebieg drogi wojewódzkiej 703, który
miałby zastąpić obecny stanowiący ul. Łęczycką.
PROGRAM STRATEGICZNY
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno- ściekowej
ZADANIE 1
Dalsze niwelowanie dysproporcji pomiędzy stopniem zawodociągowania a stopniem skanalizowania miasta
Trwają prace przy ul. Czajki. W roku 2018 wykonano odcinek około 250 m kanału sanitarnego śr. 400 od osiedla bloków komunalnych z wejściem częściowym
na teren PKP z utwardzeniem wstępnym nawierzchni. Kontynuacja dalszego odcinka kanału wymaga uzyskania zgody PKP na wejście w teren. W ramach
kontynuacji w 2019 roku wykonano 465 metrów kanalizacji oraz 17 studni i przepompownię.
ZADANIE 2
Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez rozdział wód deszczowych od ścieków sanitarnych, udrożnienie kanalizacji deszczowej
Trwają sukcesywnie prace udrożnienia kanalizacji deszczowej i sanitarnej, prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych.
ZADANIE 3
Modernizacja oczyszczalni ścieków
a) Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I – wykonanie 412 516,62 zł
Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia zespołu Jednostki Realizującej Projekt, nadzory, zastępstwa prawne przed KIO, usługi doradztwa i obsługi
prawnej, opłaty oraz gwarancję zapłaty.
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b) Budowa separatorów i osadników – wykonanie 36 898, 51 zł - Wybudowano separatory oczyszczające wody deszczowe odprowadzane do rzeki Uchanki
i rzeki Zielkówki.
W ponownym postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem była przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - ETAP I
najkorzystniejszą ofertę złożyła Inżynieria Rzeszów SA, ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów, cena netto 94 863 000,00zł, cena brutto 116 681 490,00zł,
termin wykonania zamówienia 30.04.2022r., okres gwarancji na roboty budowlane 60 miesięcy, na urządzenia 36 miesięcy. W przypadku wyboru oferty
najkorzystniejszej wydatki na realizację Projektu znacznie przewyższyłyby planowany całkowity koszt realizacji i kwotę dofinansowania przewidzianą
w Umowie o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0097/16-00 z dnia 30.09.2016r., a także wydłużeniu musiałby ulec również okres kwalifikowania
wydatków do 30.06.2022r. Gmina Miasto Łowicz wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wyrażenie zgody na
powyższe zmiany i aneksowanie Umowy o dofinansowanie, złożyła wniosek o zwiększenie dofinansowania wraz z wymaganymi dokumentami. Po wstępnej
weryfikacji przekazanych dokumentów niezbędne okazało się uzupełnienie złożonego wniosku o zwiększenie kwoty dofinansowania projektu o aktualizację
pierwotnego załącznika do wniosku o dofinansowanie tj. studium wykonalności, wersja z 25.08.2016 r. w zakresie aktualizacji rozdziałów 3, 6, 8, 9, 10, 12,
wykonanie odpowiedniej aktualizacji modelu finansowego dla projektu.
Ostatecznie w dniu 15.03.2019 r. postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia. Wykonawca nie został wybrany. Gmina Miasto Łowicz wystąpiła do NFOŚiGW z prośbą
o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu kwalifikowania wydatków do 31.12.2022 r. bez zwiększania kwoty wydatków kwalifikowalnych i kwoty
dofinansowania przewidzianych w Umowie o dofinansowanie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wyraził zgodę na przesunięcie tej inwestycji
do końca 2022 roku. Po unieważnieniu w dniu 15.03.2019 r. ponownego postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem była przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - ETAP I ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia. Gmina Miasto Łowicz wystąpiła do NFOŚiGW z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu
kwalifikowania wydatków do 31.12.2022 r. bez zwiększania kwoty wydatków kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania przewidzianych w Umowie
o dofinansowanie. W dniu 05.06.2019 r. podpisany został Aneks nr POIS.02.03.00-00-0097/16-01 wydłużający termin realizacji projektu do 31.12.2022 r. bez
zwiększania kwoty dofinansowania przewidzianej w Umowie o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0097/16-00 z dnia 30.09.2016 r.
W międzyczasie w dniu 26.04.2019 r. podpisana została Umowa Nr PŚZ/86-W/2019 z Wykonawcą Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego
we Wrocławiu Spółka z o.o. na realizację usługi polegającej na modyfikacji dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Łowiczu, polegającej na podziale dokumentacji na trzy części zgodnie z wytycznymi, a w szczególności:
1) Podział I etapu wg tabeli elementów scalonych Ia, Ib, Ic;
2) Wykonanie dokumentacji projektowej (PW, STWiOR, przedmiar, kosztorys) dla zadania Ia i Ib;
3) Uwzględnienie w wykonywanej dokumentacji projektowej treści pytań i odpowiedzi z poprzednich przetargów;
4) Dokumentacja projektowa dla zakresu Ia i Ib wykonana będzie jako oddzielne dokumentacje przy założeniu możliwości składania ofert przez oferentów
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odrębnie dla zadania Ia i Ib. Termin wykonania modyfikacji ustalono do 30.08.2019 r .
W dniu 26.08.2019 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Łowiczu - zadanie IA”, zgodnie ze zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Termin składania ofert wyznaczono na 30.09.2019 r., godz. 9:00,
termin otwarcia ofert na 30.09.2019 r., godz. 13:00. W wyniku zapytań wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu termin składania ofert
został przesunięty na 08.10.2019 r. godz. 9:00, a termin otwarcia ofert na 08.10.2019 r., godz. 13:00. W dniu 5.12.2019 r. podpisano Umowę Nr 042.15.2019/1
o roboty budowlane na Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łowiczu – Zadanie IA z Wykonawcą FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o.o., 96-100
Skierniewice, Aleje Rataja 16 na kwotę 46.995.000,00 zł netto, podatek VAT (23%) 10.808.850,00 zł, brutto 57.803.850,00 zł, termin realizacji 05.06.2021 r.
W dniu 9.12.2019 r. Wykonawcy został przekazany teren budowy oraz dokumentacja projektowa. Do końca 2019 r. trwały prace zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo- finansowym przekazanym przez Wykonawcę w dniu 9.12.2019 r. i zaakceptowanym przez Zamawiającego w dniu 11.12.2019 r. Po podpisaniu
Umowy Nr 042.15.2019/1 o roboty budowlane na Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łowiczu – Zadanie IA wznowiona została realizacja
usługi pełnienia pełnego nadzoru inwestorskiego, nadzoru archeologicznego i nadzoru autorskiego. Całkowita wartość wydatków w 2019r. związanych
z realizacją projektu wyniosła 458 658,93 zł.
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6.2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOWICZA
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza,
uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr LXIII/444/2018 z dnia 27 września 2018 r.

Podstawa formalno-prawna opracowania
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza sporządzane
jest w oparciu o przepisy:
−
−

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017
r. poz. 1073 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 118 poz. 1233).
Opracowanie projektu STUDIUM (III edycja) jest wyrazem realizacji Uchwały Nr L/348/2014
zdnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, przyjętego
Uchwałą Nr XI/68/2003 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Łowicza (edycja II).

Przedmiot i zakres STUDIUM
Dokument jest trzecią edycją STUDIUM. Na potrzebę sporządzenia STUDIUM wskazały następujące
przesłanki:
−
−
−

−

obowiązek dostosowania dokumentu do ustaleń nowego planu zagospodarowania przestrzennego
województwa łódzkiego,
konieczność dostosowania dokumentu do wymogów obowiązujących przepisów prawa,
uwzględnienie wniosków mieszkańców wnoszących o przeznaczenie w planie miejscowym
terenów pod zabudowę, a co nie mogło nastąpić z uwagi na brak zgodności z ustaleniami
obowiązującego STUDIUM,
stworzenie oferty terenowej pod rozwój funkcji produkcyjnych, mieszkaniowych i usługowych.
Dokument określa cele i kierunki polityki przestrzennej, jakie będzie realizować Samorząd
na obszarze miasta. Przedmiotem STUDIUM jest obszar miasta w granicach administracyjnych,
z
ludnością,
zagospodarowaniem,
środowiskiem
przyrodniczym
i
kulturowym
oraz z uwzględnieniem powiązań z obszarami sąsiednimi.
Zakres STUDIUM obejmuje podstawowe problemy życia miasta, w tym między innymi
dotyczące:

−

kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym
terenów wyłączonych spod zabudowy,
obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu
kulturowego,
obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym,
obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych,
obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,
obszarów przestrzeni publicznej,
obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
na cele nierolnicze i nieleśne,
kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań w studium.
Treść STUDIUM to w dużej mierze powielenie rozstrzygnięć obowiązujących planów miejscowych
oraz generalnych ustaleń dotyczących kierunków zagospodarowania przestrzennego STUDIUM II
edycji. Zmiany w stosunku do poprzednich rozstrzygnięć dotyczą:
−
−
−

dostosowania treści STUDIUM do wymogów obowiązujących przepisów prawa,
uwzględnienia niektórych wniosków o sporządzenie zmiany planu miejscowego, co nie mogło
nastąpić bez zmiany ustaleń studium,
ujęcia w treści studium wymogów ochrony obszarów NATURA 2000.

Ustalenia STUDIUM III edycji to w dużym stopniu kontynuacja kierunków zagospodarowania
przestrzennego obszarów wypracowanych wieloletnią działalnością mieszkańców. Dodatkowo
wprowadzono obwarowania wynikające z potrzeby ochrony zasobów środowiska, dóbr kultury
oraz zrównoważenia rozwoju poszczególnych sfer życia gminy.
Odnosząc się do wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w projekcie aktualizacji studium uwzględniono:
−

−

−

wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez określenie
podstawowych parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu odpowiednich
dla poszczególnych obszarów o różnych kierunkach rozwoju, poprzez usytuowanie nowej
zabudowy w obszarach zwartej struktury zabudowy miejskiej,
walory architektoniczne i krajobrazowe poszczególnych obszarów poprzez zachowanie istniejącej
zabudowy i zharmonizowanie nowej zabudowy z istniejącą, a w szczególności uczytelnienie
granic ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz obiektów i obszarów zabytkowych,
wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów leśnych
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−

−
−
−
−
−
−
−

poprzez uwzględnienie warunków zagospodarowania w obszarze chronionego krajobrazu
oraz w obszarze NATURA 2000 z ograniczeniem zabudowy w tych obszarach,
wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
poprzez uwzględnienie warunków ochrony konserwatorskiej obiektów i obszarów zabytkowych,
a w szczególności obszaru „staromiejskiego”,
wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych poprzez określenie warunków ochrony środowiska zamieszkania,
walory ekonomiczne przestrzeni, poprzez ograniczenie zabudowy do obszarów przylegających
do sieci i ulic lub już uzbrojonych,
prawo własności poprzez ograniczenie przeznaczania nowych terenów na cele publiczne,
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – poprzez przyjęcie system dróg zapewniających
przemieszczanie w sytuacjach kryzysowych,
potrzeby interesu publicznego – poprzez zachowanie istniejących obiektów i obszarów celów
publicznych,
potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych,
potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności
(po przebudowie urządzeń zaopatrzenia w wodę, miasto posiada rezerwy w tym zakresie).

Studium jest dokumentem w pełni aktualnym biorąc pod uwagę stan prawny na datę jego uchwalenia.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza.
Na terenie miasta obowiązuje 49 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
które obejmują swym zasięgiem 1224 ha co stanowi 53% ogólnej powierzchni miasta – 2342 ha.
Zostały uchwalone przepisy prawa miejscowego zatwierdzone uchwałami określonymi w poniższym
zestawieniu.

Tabela nr 36. | Rejestr uchwał w sprawie planów miejscowych obowiązujących na obszarze
miasta
Uchwała

Lp.

1.

Uchwała Nr XXI/183/96 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie zmiany
miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj.
Skierniewickiego Nr 13 poz. 107 z 09.08 1996 r.)

2.

Uchwała Nr XXIX/270/96 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 1996r. w sprawie zmiany
miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj.
Skierniewickiego z 1997 r. Nr 5 poz. 22 z 24.03.1997 r.)

3.

Nr XXXVI/341/97 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 sierpnia 1997r. w sprawie zmiany ustaleń
miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj.
Skierniewickiego Nr 21 poz. 133 z 24.10.1997 r.)
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4.

Uchwała Nr XLII/389/98 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 22 stycznia 1998r. w sprawie zmiany
ustaleń miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza (Dz. Urz.
Woj. Skierniewickiego Nr 5 poz. 42 z 09.04.1998 r.)

5.

Uchwała Nr XV/28/99 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie zmiany ustaleń
miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj.
Skierniewickiego Nr33 poz. 146 z 08.04.1999 r.)

6.

Uchwała Nr XVI/147/99 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj.
Skierniewickiego z 2000r. Nr24 poz. 122)

7.

Uchwała Nr XXXI/189/2004 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny
Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych

8.

Uchwała Nr XL/234/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Bolimowska (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego Nr 167 poz. 1677 z 28 maja 2005 r.)

9.

Uchwała Nr XL/236/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Zielkówka, fragmenty
położone w rejonie ul. Tkaczew i 3-Maja, ul. Bolimowskiej, ul. Dworcowej, ul. Żwirki i Wigury, oraz
ul. gen. St. Klickiego i rz. Zwierzyniec (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 167 poz. 1678 z 28 maja 2005 r.)

10.

Uchwała Nr XLIII/266/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmenty obszarów
urbanistycznych Kostka i Łowicka Wieś w rejonie ulic Katarzynów - Łyszkowickiej (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego Nr 274 poz. 2674 z 05 września 2005 r.)

11.

Uchwała Nr XLIII/268/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru
urbanistycznego Kostka w rejonie ulic Powstańców 1863 roku - Kaliskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
Nr 274 poz. 2675 z 05.09.2005 r.)

12.

Uchwała Nr LVII/352/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Korabka,
fragment położony w rejonie ulic Armii Krajowej – Strzeleckiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 332
poz. 2554 z 29 września 2006 r.)

13.

Uchwała Nr LXIII/387/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 października 2006 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru
urbanistycznego Korabka w rejonie ul. Armii Krajowej – obszar leśny przy północnej granicy miasta
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 7 poz. 65 z 17 stycznia 2007 r.)

14.

Uchwała Nr XIV/119/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu Łowicka
Wieś, obszar pomiędzy rzeką Uchanką, a ulicami Łódzką i Prymasowską (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
Nr 318 poz. 2886 z 12 października 2007 r.)

15.

Uchwała Nr XIV/120/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu Korabka
w rejonie ulic Warszawskiej, Nadbzurzańskiej i Nadbzurzańskiej Dolnej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
Nr 323 poz. 2902 z 1 października 2007 r.)
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16.

Uchwała Nr XVII/147/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 października 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb ewidencyjny Górki
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 362 poz. 3234 z 30 listopada 2007 r.)

17.

Uchwała Nr XVII/141/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 października 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru
urbanistycznego Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - Małszyce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 370
poz. 3273 z 10 grudnia 2007 r.)

18.

Uchwała Nr XXVI/246/2008 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru
urbanistycznego Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
Nr 274 poz. 2451 z 19 sierpnia 2008 r.)

19.

Uchwała Nr XXIII/227/2008 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny
Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, obejmujący fragmenty położone przy ulicach:
Podrzecznej – Browarnej – Św. Floriana, Aptekarskiej – Al. Sienkiewicza – Pijarskiej, przy Placu
Stary Rynek oraz Plac Nowy Rynek. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 188 poz. 1775 z dnia 10 czerwca
2008 r.)

20.

Uchwała Nr XXXIV/309/2008 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30.12.2008 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny
Zielkówka, fragmenty położone w rejonie ulicy 3-Maja, Dworcowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 25
poz. 272 z dnia 17 lutego 2009 r.)

21.

Uchwała Nr LXII/494/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26.08.2010 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb ewid. Korabka, obszar
urbanistyczny Korabka, fragment położony w rejonie ulic Armii Krajowej – Strzeleckiej, w kwartale
ulic Grunwaldzka – Klonowa – Wierzbowa - Magnoliowa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 297 poz.
2480 z dnia 14 października 2010 r. z dnia 14 października 2010 r.)

22.

Uchwała Nr LXII/495/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26.08.2010 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny
Bolimowska, w rejonie ulic Niciarniana – Polna. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 297 poz. 4481 z dnia
14 października 2010 r. z dnia 14 października 2010 r)

23.

Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24.02.2011 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Zielkówka, w rejonie
ul. Magazynowej. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 118 poz. 1077 z 27 kwietnia 2011 r.)

24.

Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24.02.2011 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszaru urbanistycznego Korabka w rejonie
ulic Armii Krajowej – Nadbzurzańskiej, teren przy ul. Przemysłowej. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 118
poz. 1078 z dnia 27 kwietnia 2011 r.)

25.

Uchwała Nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28.04.2011 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z
wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulic Jagiellońska- Chrobrego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
Nr 169 poz.1686 z dnia 10 czerwca 2011 r.)
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26.

Uchwała Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza – obszar urbanistyczny
Bratkowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 380, poz. 4200 z dnia 16 grudnia 2011 r.)

27.

Uchwała Nr XX/136/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza w obrębie ewidencyjnym Górki
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 lutego 2012 r. poz. 510)

28.

Uchwała Nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru
urbanistycznego Korabka, w rejonie ul. Chełmońskiego i Cegielnianej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 18 maja 2012 r. poz. 1556)

29.

Uchwała Nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny
Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ul. Nowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 18 maja 2012 r. poz. 1557)

30.

Uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny
Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ul. 3 Maja (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 18 maja 2012 r. poz. 1558)

31.

Uchwała Nr XXVIII/197/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny
Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulicy Zduńskiej (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 23 sierpnia 2012 r. poz. 2593)

32.

Uchwała Nr LIII/365/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny
Bolimowska, w rejonie ulic Bolimowska – Filtrowa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28 kwietnia
2014 r. poz. 1994)

33.

Uchwała Nr LIII/366/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru
urbanistycznego Kostka, w rejonie ulic: Powstańców-Kolejowej-Kaliskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 2019)

34.

Uchwała Nr LIII/367/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny
Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulic Akademickiej, Nowej, Św. Floriana,
Zduńskiej i placu Przyrynek (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 maja 2014 r. poz. 2307)

35.

Uchwała Nr LVII/394/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obszaru
urbanistycznego Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 31 lipca 2014 r. poz. 2953)

36.

Uchwała Nr LVII/395/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulicy
Kurkowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1 sierpnia 2014 r. poz. 2972)
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37.

Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Korabka,
fragment położony w rejonie ulic Armii Krajowej – Strzeleckiej (dla obszaru położonego w rejonie
ul. Armii Krajowej). (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 2647)

38.

Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, w obrębie ewidencyjnym
Górki, w rejonie ulic Łęczycka - Miodowa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lipca 2015 r. poz. 2777

39.

Uchwała nr XXVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Kostka,
fragment położony w rejonie ulic Powstańców 1863 r. - gen. Władysława Sikorskiego - Marszałka
Józefa Piłsudskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 22 sierpnia 2016 r. poz. 3752)

40.

Uchwała Nr XL/277/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew – Łowicz 1 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2566 z
18.05.2017 r.)

41.

Uchwała Nr 386/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza - obszar urbanistyczny Bratkowice, fragment
położony przy ulicy Tuszewskiej (publ. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2433 z 24.04.2018 r.)

42.

Uchwała Nr LVI/385/2018 Rady miejskiej w Łowiczu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny
Małszyce, fragment położony przy ul. Poznańskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2567 z 10.05.2018
r.)

43.

Uchwała Nr LX/420/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny
Śródmieście, fragment położony w rejonie ulic: Akademickiej i Alei Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego poz. 4138 z 16.08.2018 r.)

44.

Uchwała Nr LXIII/443/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 września 2018r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny
Śródmieście, fragment położony w rejonie ulic: Podrzecznej – Starorzecze - Mostowej (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego poz. 5430 z 18.10.2018 r.)

45.

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny
Zielkówka, fragment położony przy ul. Kaliskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 7046 z 31.12.2018 r.)

46.

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Kostka
fragment położony przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 7047 z
31.12.2018 r.)

47.

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru
urbanistycznego Korabka, obszar położony przy ulicy Warszawskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.
7048 z 31.12.2018 r.)
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48.

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Łowicka
Wieś, obszar położony w rejonie ulic: Prymasowskiej, Jana Pawła II i Tuszewskiej (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego poz. 7049 z 31.12.2018 r.)

49.

Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego
Zielkówka, obszar położony przy ulicy gen. St. Klickiego (publ. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2633
z dnia 30 kwietnia 2019 r.)
Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Plany miejscowe oraz zmiany do tych planów zostały sporządzone w okresie od 1996 r. do 2019 r.
w trybie przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym a następnie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodność ustaleń planów miejscowych z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta.
Z uwagi na różnice czasowe sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta (dokument najnowszy) i poszczególnych planów miejscowych występują
na fragmentach miasta niezgodności w zakresie kierunków rozwoju i przeznaczeniu terenu.

Tabela nr 37. | Obszary dla których wymagane jest dostosowanie wzajemne dokumentów
planistycznych.
Lp.

Obręb

Obszar

Charakterystyka problemu.

1.

Bratkowice

Rejon ul. Tuszewskiej przy
wjeździe drogi krajowej Nr 14.

Zmiana przeznaczenia terenów usługowych
na zabudowę mieszkaniową z usługami.

Rejon ul. Nadbzurzańskiej
Dolnej.

Uwzględnienie kategorii przeznaczenia terenu,
dopuszczalnych w terenach zagrożenia
powodziowego.

Rejon ul. Nadbzurzańskiej (teren
poprzemysłowy)

Zmiana przeznaczenia terenów produkcyjnych
na zabudowę mieszkaniową z usługami.

Kwartał pomiędzy ul. Poznańską,
Płocką i linią PKP

Uwzględnienie zmiany trasy drogi wojewódzkiej
Nr 584.

Kwartał pomiędzy ul.
Dmowskiego i Kaliską

Uwzględnienie w terenach usługowych
zabudowy mieszkaniowej.

Kwartał pomiędzy zabudową
północnej pierzei ul. Klickiego
a linią PKP

Zmiana przeznaczenia terenów produkcyjnych
na zabudowę mieszkaniową z usługami.

Dolina rz. Bzury

Uwzględnienie kategorii przeznaczenia terenu,
dopuszczalnych w terenach zagrożenia
powodziowego.

2.
Korabka
3.
4.

Małszyce

5.
Zielkówka
6.

7.

Bolimowska

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
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Tabela nr 38. | Bilans terenów zabudowanych objętych planami miejscowymi zawartymi w
opracowaniu Uwarunkowania rozwoju przestrzennego do studium” - lipiec 2018 r.
Pow. w ha
Kategorie przeznaczenia terenu
w planach miejscowych

Zabudowane
i zagospodarowane

Niezabudowane
i niezagospodarowane

Razem

Zabudowa mieszkaniowa z usługami.

43,6

8,5

52,1

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

335,3

67,9

403,2

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

73,6

3,4

77,0

Zabudowa usługowa.

82,6

29,2

111,8

Zabudowa produkcyjna, magazyny i składy.

197,4

93,5

290,9

Zabudowa zagrodowa.

5,9

0

5,9

Obiekty kościelne.

12,5

0

12,5

Zabudowa zagrodowa z obiektami
inwentarskimi o wielkości stada powyżej
40DJP.

2,6

0

2,6

Obiekty obsługi komunikacji samochodowej
i stacje paliw.

12,3

0,4

12,7

Ogółem tereny zabudowane objęte planami
miejscowymi

765,8

202,9

968,7

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Powyższe zestawienie wskazuje na wyznaczenie planami miejscowymi, znaczących obszarów
przeznaczonych pod zabudowę, które oczekują na realizację zagospodarowania. Zagospodarowanie
dotyczy głównie:
- realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- realizacji zabudowy produkcyjnej i usługowej,
- budowy ulic podstawowego układu komunikacyjnego oraz ulic w zabudowie mieszkaniowej
i produkcyjnej.
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6.3 ZINTEGROWANY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ŁOWICZA
Rada Miejska w Łowiczu Uchwałą Nr XVI/111/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. przyjęła
„Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Łowicza”. Program zawiera zasady kształtowania
krajobrazu kulturowego i rewitalizacji miasta, określając jednocześnie obszary rewitalizacji. Stanowi
również podstawę opracowania aktów wykonawczych w procesie rewitalizacji. Celem prowadzanych
działań wynikających z Programu jest kompleksowa materialno – przestrzenna modernizacja
budynków oraz przestrzeni i infrastruktury publicznej. Główne kierunki działań rewitalizacyjnych
to stworzenie sieci unikatowych ośrodków historycznych i poddanie ich działaniom rewitalizacyjnym.
W Programie wskazano 19 obszarów w których przeprowadzono działania rewitalizacyjne lub
zaplanowano takie działania. Do ww. obszarów należy:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Obszar nr 1: Centrum – powierzchnia 12,65 ha;
Obszar nr 2: Osiedle Noakowskiego – powierzchnia 2,64 ha;
Obszar nr 3: Teren usług zdrowia – powierzchnia 2,19 ha;
Obszar nr 4: Teren w obrębie dawnego zespołu klasztornego o. Dominikanów – powierzchnia
10,51 ha;
Obszar nr 5 i 5a: Błonie – powierzchnia 9,22 ha;
Obszar 6 i 6a: Błonie – powierzchnia 7,00 ha;
Obszar nr 7: Centrum miasta – powierzchnia 9,68 ha;
Obszar nr 8: Centrum – teren historycznej zabudowy miejskiej, historyczny rynek – 11,48 ha;
Obszar nr 9: Teren w centrum pomiędzy Al. Sienkiewicza i Zduńską – powierzchnia 7,3 ha;
Obszar nr 10: Obszar centrum – Muzeum, Osiedle Tkaczew – powierzchnia 12,65 ha;
Obszar nr 11 i 11a: Teren w centrum – w obrębie dawnej poczty konnej – powierzchnia 21,05
ha;
Obszar nr 12: Teren w centrum w okolicy zespołu klasztornego Bernardynek, obszar
po WSZP, Pasaż Grabskiego i osiedla S. Starzyńskiego – powierzchnia 17,9 ha;
Obszar nr 13 i 13a: Obszar w obrębie ulic Kaliskiej i 1 Maja – powierzchnia 13,4 ha;
Obszar nr 14: Teren osiedla Kostka powierzchnia 6,29 ha;
Obszar nr 15: Teren w okolicy zespołu klasztornego Bernardynów i osiedla Broniewskiego –
powierzchnia 7,18 ha;
Obszar nr 16: Teren centralny w obrębie kościoła św. Ducha i osiedla H. Dąbrowskiego –
powierzchnia 12,93 ha;
Obszar nr 17: Obszar w obrębie ul. Mickiewicza – powierzchnia 6,91 ha;
Obszar nr 18: Obszar pomiędzy ul. Prymasowską a Tuszewską – powierzchnia 7,45 ha;
Obszar nr 19: Teren w obrębie ulic Jana Pawła i W. Broniewskiego – powierzchnia 8,97 ha.

„Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Łowicza” został zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej
w Łowiczu Nr XIX/131/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Zmiana dotyczyła dodania nowego rozdziału
pn. „Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.
W przedmiotowej liście zostały zawarte następujące przedsięwzięcia:
−
−
−
−

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i budynków w Śródmieściu;
Przebudowa otoczenia dworca PKP w obrębie ul. Dworcowej;
Przebudowa układu komunikacyjnego związana z budową wiaduktu;
Budowa Sali widowiskowej na terenie ŁOK przy ul. Podrzecznej 20;
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− Zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5 na działalność społeczno–gospodarczą
i rekreacyjną.

6.4 GMINNY PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA ŁOWICZA
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz.
2187 ze zm.) nakłada na Burmistrza sporządzenie na okres 4 lat gminnego programu opieki
nad zabytkami.
Program opieki nad zabytkami ma na celu, w szczególności:
1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu
ich zachowania;
4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami;
6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką
nad zabytkami.
Poprzednim programem realizowanych przez Miasto Łowicz był Gminny Program Opieki nad
Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2015-2018, przyjęty przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą
Nr XII/83/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku. W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy
i oceny realizacji celów i działań, sporządzono dwa sprawozdania z Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2015-2018 – pierwsze za okres od listopada 2015 roku do grudnia
2017 r. oraz drugie za rok 2018. W ramach ww. Programu wskazano jeden cel strategiczny: „Cenne
dziedzictwo kulturowe Miasta Łowicz podstawą dumy i motywem rozwoju” i jeden cel operacyjny:
„Kreowanie wartości i walorów Miasta Łowicza”.
W roku 2019 r. trwały prace nad przygotowaniem nowego Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2020-2023.
Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) z realizacji programu Burmistrz sporządza, co 2 lata,
sprawozdanie, które przedstawia się radzie gminy. Ostatnie sprawozdanie prezentowane było w 2018
roku.
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6.5 TURYSTYKA I KULTURA
Jednym z głównych elementów atrakcyjności turystycznej miasta, są jego walory kulturowe,
zasadniczo wpływające na wielkość ruchu turystycznego w jego obrębie i warunkujące jego dalszy
rozwój. Pomimo, dużego zainteresowania kulturą i sztuką ludową Księżaków, Łowicz traktowany jest
jako miejsce jednodniowego zwiedzania i na trasie połączonych sąsiadujących z miastem ośrodków
turystycznych.
Łowicz jest atrakcyjnym turystycznie miastem. Posiada bardzo liczne miejsca związane z historią
Polski. Zlokalizowanych jest tu wiele atrakcyjnych obiektów historycznych, pomników, cmentarzy.
W samym mieście zarejestrowanych jest 101 zabytków.
Informacje dotyczące wielkości ruchu turystycznego w Łowiczu udało się oszacować na podstawie
frekwencji prowadzonej przez łowickie Muzeum.
Ruch turystyczny w roku 2019 wynosił 54 719 odwiedzających, Muzeum w Łowiczu odwiedziło
34 228, Skansen w Maurzycach 20 491. Na frekwencję odwiedzin Muzeum składają się płatne
wejścia do Muzeum, mini skansenu na dziedzińcu, udział w lekcjach muzealnych oraz zakup biletów
na czas zwiedzania wystaw czasowych.
Ruch turystyczny w Łowiczu ma charakter typowo sezonowy, rozumiany jako: ”nierównomierne
natężenie wyjazdów lub przyjazdów turystycznych w skali roku lub w krótszych przedziałach
czasowych (np. miesiącach). W rezultacie sezonowości występują zazwyczaj okresy większego
natężenia przyjazdowego ruchu turystycznego związane z sezonem letnim i (lub) zimowym.”.
Okres wzmożonego ruchu turystycznego Łowicz przeżywa w maju i czerwcu, od kilku lat jest to czas
obfity w wydarzenia społeczne, kulturalne i religijne. Duże znaczenie dla wielkości ruchu
turystycznego w regionie łowickim mają Obchody Bożego Ciała w Łowiczu, które poza uroczystą
procesją ulicami miasta oferują również wiele dodatkowych atrakcji. Obecnie Łowickie święto
Bożego Ciała to doskonała okazja do zaprezentowania sztuki regionu. Biuro ds. Kultury, Sportu,
Turystyki i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Łowiczu we współpracy z Łowickim
Ośrodkiem Kultury oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Łowiczu
już od kilku lat organizuje wiele imprez kulturalnych i spotkań warsztatowych.

ŁOWICKI OŚRODEK KULTURY
Łowicki Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
Budynek Ośrodka mieści się przy ul. Podrzecznej 20, dodatkowo administruje też muszlą koncertową
na Błoniach oraz Basztą Klickiego przy ul. Magazynowej. Działalność Łowickiego Ośrodka Kultury
skupia się głównie na organizacji i współorganizacji szeregu imprez kulturalnych w Łowiczu
(koncerty muzyczne, występy estradowe, spotkania autorskie, wystawy, konkursy, prowadzimy
edukację teatralną, filmową i warsztatową, wydajemy publikacje regionalne itp). ŁOK jest
beneficjentem programu „Dom Kultury+” pilotowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
Łowicki Ośrodek Kultury swoimi działaniami dąży do tego, aby być miejscem otwartym, żywym,
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inspirującym społeczność lokalną do działania, miejscem, w którym można realizować swoje pasje
i zainteresowania.
W 2019 r. dwusalowe, studyjne kino Fenix odwiedziło 44.797 widzów. Był to rekord. Statystycznie
każdy mieszkaniec miasta kupił półtora biletu. Rok 2019 rozpoczął się bardzo udanymi filmowymi
festiwalami – Mały OCH! dla najmłodszych i 20. jubileuszowy OCH! Film Festiwal oraz przeglądem
The Best of OCH (2000-2018). Na ekranie kina pojawiło się wiele premierowych filmów i nowe cykle
min. Pasmo Kina Wakacyjnego, ŁOK Street Boys – dzieciom czy kino plenerowe na dziedzińcu.
Kontynuowana była comiesięczna Mała Akademia Filmowa dla przedszkoli i szkół wszystkich typów,
projekt edukacyjny „X Muza – historia filmu” czy DKF Bez Nazwy. Organizowano Europejski Dzień
Kina Artystycznego oraz realizowano projekty w ramach „Europa Cinemas”, na które instytucja
otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 8.000 euro.
Łowicki Ośrodek Kultury jest bardzo aktywny na niwie wydawniczej. We współpracy z wieloma
środowiskami i osobami fizycznymi wydano kolejne pozycje książkowe.
W 2019 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi przyznała Nagrodę „Złoty Ekslibris”
Dyrektorowi ŁOK - Maciejowi Malangiewiczowi i Jackowi Rutkowskiemu za całokształt osiągnięć
wydawniczych o Ziemi Łódzkiej (maj). Książka „Łowicki Folklor Muzyczny” otrzymała Nagrodę
„Złoty Gryf” Krajowej Izby Druku za edycję wydania publikacji (czerwiec). Ukazały się książka
Jacka Rybusa „Łowickie nekropolie” i cykl przewodników szlakiem filmowym, literackim
i żydowskim opracowane przez Zdzisława Kryściaka. Trwały też przygotowania do wydania książki
prof. Wiktora Łyjaka o kulturze muzycznej w Łowiczu od XV wieku (publikacja ukaże się w roku
2020).
„Małe Granty”, doroczny autorski konkurs dla kreatywnych Łowiczan, obfitował we współfinansowanie warsztatów, wydawnictw, koncertów i innych projektów, które realizowano z Eweliną
Posłajko-Jędrachowicz (warsztaty Folk Art Dance), Zdzisławem Kryściakiem (spacery tematyczne),
Jackiem Rybusem (publikacja książkowa), Wojciechem Dębskim (klip muzyczny), Adamem
Wojciechowskim (koncert muzyki klasycznej), I LO w Łowiczu (Chełmoński-inspiracje) i Weroniką
Mońką (koncert folkowy). Zrealizowano wspólnie 7 projektów dla wszystkich grup wiekowych na
kwotę 30.000 zł.
Amatorski ruch artystyczny. Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Ludowy „ Koderki” – Mali
Ambasadorowie Łowicza, przez cały rok zespół koncertowali w kraju (Łowicz, Będzin XXV
Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek, Uniejów, Sierpc, Sochaczew, Zakrzew, Złaków) oraz
Macedonii ( Międzynarodowy Festiwal w Ohridzie) i na Ukrainie (Szepietówka). Agata Ciesielska
z Koderek zdobyła II nagrodę podczas 53. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym. W duecie z Urszulą Okraską wystąpiła w kategorii „Mistrz – uczeń”. Sukcesy
lokalne i regionalne zdobywali podopieczni Kariny Sędkowskiej - Staszewskiej ze Studia Piosenki
ŁOK i Jerzego Dołhania z grupy plastycznej „Akwarelki”. Wielkim powodzeniem cieszyły się
koncerty Łowickiej Orkiestry Kameralnej z repertuarem oratoryjnym „Dom Boga i Brama Niebios”,
którego autorem libretta był biskup Józef Zawitkowski. Materiał ukazał się na płycie CD wydanej
przez Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe. Orkiestra uczciła specjalnym koncertem Rok
Moniuszkowski w sali barokowej Muzeum. Organizowaliśmy warsztaty perkusyjne z Mariuszem
Mocarskim dla muzyków skupionych w łowickich zespołach młodzieżowych.
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W 2019 r. odbyło się wiele ciekawych koncertów muzyki klasycznej w ramach cyklu „Burmistrz
Miasta Zaprasza” (min. Chór D Voice Sekolah Vokasi IPB Bogor z Indonezji, Chór Joy ze Szwecji,
Klasycznie niepoważni, Od klasyki po folk i jazz), koncert Kolorów Polski „Złoty Jubileusz”
z udziałem solistów i Chóru Filharmonii Łódzkiej w Bazylice Katedralnej oraz sztandarowy,
wakacyjny XXXI Międzynarodowy Festiwal Organowy „J.S.Bach” z udziałem czołówki europejskich
organistów i solistów. Byliśmy partnerem III Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego im.
M.Zieleńskiego.
Łowicki Ośrodek Kultury technicznie i merytorycznie odpowiadał za przygotowanie programów
imprez plenerowych tj. prezentacje ludowe podczas Bożego Ciała (20.06), Dni Łowicza (22.06),
Księżackie Jadło (8.09) i Choinki Miejskiej (6.12).
W 2019 r. odbywały się także, różnorodne gatunkowo koncerty prezentowane, które odbywały się
przez cały rok w klubie muzycznym HopKultura ( Art Of Rebel, Snowman, Gang Śródmieścia, CH-D
Tour, Natalia Cichocka, Those Who Seek) oraz sali kinowej min. EABS, Renata Akustic Trio. Uznani
artyści koncertowali w ramach 20 edycji OCH! Film Festiwal (Pablopavo i Ludziki, Kroke, Przybył,
Wojciech Mazolewski Quintet, Chłopcy kontra Basia, Stanisława Celińska z zespołem).Wakacyjna
scena letnia na dziedzińcu ŁOK to przeglądy i festiwale:„ Bzura Rock Show”, alternatywny
„Ł Festiwal” i metalowy „Infernal Night”. Odbyły się imprezy taneczne we współpracy
z Młodzieżową Radą Miejską, koncert 30 lat czerwca ( Lao Che, Żabson, Maleo Reggae Rockers)
i jesienny projekt Tipes Topes (M.Świetlicki/M.Czubaj, Alameda 5, Obywatel miłość).
Inne ważne projekty realizowane w 2019 r. to opracowanie raportu z diagnozy potrzeb społeczności
lokalnej w ramach projektu NCK Od Was dla Was ( pełen tekst http://lok.art.pl/od-was-dla-was/)
i organizacja konkursu inicjatyw lokalnych dla mieszkańców miasta ( projekty: Mali Twórcy – zajęcia
teatralno-dramowe dla dzieci w wieku 10-15 lat , Chodź na sztukę – plenerowy koncert
muzyczny/spektakl teatralny, Muzyczne przygody z Panią Nutką – zajęcia muzyczno-ruchowe dla
dzieci w wieku przedszkolnym, spektakl „Maski” w ramach inicjatywy Teatr mój widzę ogromny
Aleksandra Jarosa, Miejski Folklor – przegląd lokalnych zespołów hip-hop, połączony z warsztatami).
Gościliśmy w Ośrodku Konwent Beneficjentów Domów Kultury +, organizowany przez Narodowe
Centrum Kultury.
Zorganizowano tygodniowy festiwal graffiti inspirowany łowickim folklorem ze środków NCK.
Łowicki Ośrodek Kultury był partnerem wydarzeń organizowanych przez Klub Seniora „Radość” (12
lecie Klubu), Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ( prezentacja multimedialna „Łowicz-portrety
miasta”, Piknik Europejski, inauguracja roku akademickiego ŁUTW, spektakl „Ożenek”), Miejskie
Koło Diabetyków ( Światowy Dzień Walki z Cukrzycą), Stowarzyszenie Twórców Ludowych
k/Łowicz, łowickie placówki oświatowe (koncert uczniów SP4, teatralne spektakle edukacyjne,
Patosfera), Regionalne Koło Pszczelarzy ( Wiosna w pasiece), Hufiec ZHP ( Festiwal Piosenki
Harcerskiej Splot), Urząd Miejski (wybory Księżanki i Księżaka Roku, Zlot samochodów VAG,
Miejski Dzień Seniora), PSP/OSP ( uroczystość PSP w muszli koncertowej, 140 lecie OSP). Jesteśmy
odpowiedzialni za obsługę nagłośnienia podczas uroczystości patriotycznych (8 marca, 3 maja,
1 sierpnia, 15 sierpnia, 1 września, 11 listopada, Dzień Papieski).
Zaangażowanie Ośrodka w pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność merytoryczną
i inwestycyjną:
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Narodowe Centrum Kultury – projekt Inicjatywy Lokalne „Od Was dla Was” 29.500 zł
Polski Instytut Sztuki Filmowej – modernizacja I piętra Ośrodka 21.000 zł
Narodowe Centrum Kultury – projekt „Graffiti Full of Colours” 79.000 zł
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny – działalność merytoryczna DKF Bez Nazwy i kina
Fenix 12.400 zł
Europa Cinemas (Francja) – działalność kina studyjnego Fenix 8.000 euro

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Najważniejsze działania realizowane przez jednostkę w 2019 roku:
➢ Przygotowanie i przeprowadzenie przenosin biblioteki do nowej siedziby w Al. Sienkiewicza
62, na przełomie 2019/2020 r. (biblioteka na os. Bratkowice – 61 dni zamknięcia – w tym
czasie Filia dla dzieci obsługiwała czytelnika bez ograniczeń wieku, Filia dla dzieci zamknięta
- 14 dni).
Filia dla dorosłych pracowała bez zmian, w całym okresie przeprowadzki,
ze zwiększonym księgozbiorem i obsługą czytelnika do lat 15.
➢ W związku z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) wdrożono w placówkach biblioteki w miejsce dotychczasowego
zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21 system SOWA SQL
Standard, spełniający nałożone na administratora danych osobowych obowiązki wynikające
z ww. przepisów prawa.Utrzymana została sprawność działania oprogramowania użytkowego
tj. elektronicznej obsługi czytelników, w dziale gromadzenia, opracowanie, ewidencja
i kontrola zbiorów systemem automatycznym.
➢ Prowadzone e-usługi w Miejskiej Bibliotece:
profile na portalach społecznościowych, strona: www.cebrowski.pl, blog na portalu:
www.w.biblotece.pl, facebook Miejskiej Biblioteki w Łowiczu, półka bookcrossingowa
na stronie www.bookcrossing.pl
- zdalne składanie zamówień na materiały biblioteczne
- zdalna rezerwacja materiałów bibliotecznych
- zdalne przedłużanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych
- email/sms o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych.
- zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów spoza sieci biblioteki.
➢ Pozyskano dodatkowe środki finansowe na zakup nowości wydawniczych z MKiDN
(Program BN – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) - 15.000 zł,- zakup 725 wol.
nowości wydawniczych, w tym 637 książek drukowanych i 88 audiobooków.Z dotacji
organizatora za kwotę 35022 zł zakupiono 1829 wol. nowości wydawniczych, w tym 1661
książek drukowanych i 168 audiobooków.
➢ W 2019 roku nastąpił, pomimo utrudnień związanych z przygotowaniem do przeprowadzki,
wzrost liczby czytelników z 3240 w 2018 r. do 3245 w 2019 r., którym udostępniono
na zewnątrz 58116 woluminów (14,0% literatura piękna dla dzieci i młodzieży, 75,5%
literatura piękna dla dorosłych, 10,5% literatura z innych działów).
➢ Prowadzenie działalności wydawniczej – wydawnictwo pokonkursowe Kiedy razem. Rodzinawersja papierowa.
Na miejscu użytkownicy biblioteki dodatkowo skorzystali z 2347 książek.
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Wykorzystanie czasopism – 4945 udostępnień w roku 2019.
Udzielono 14942 informacji, w tym 5887 bibliotecznych, 8322 rzeczowych i 733 bibliograficznych.
Zarejestrowani użytkownicy korzystający w siedzibie MB z Internetu w roku 2019 – 3 059 osób.
Miejska Biblioteka prowadzi także szereg
do czytelnika dorosłego oraz dzieci i młodzieży.

działań

kulturalno-oświatowych

adresowanych

Tabela nr 39. | Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego
czytelnika 2019 r.
Nazwa
biblioteki,
filii

Nazwa imprezy

Termin

Nazwa instytucji
współpracującej
(zakres współpracy)

MB

Wykład dla grupy plastycznej Fascynacja „Życie
i twórczość Leonarda da Vinci

22.01

Wykład dla Łowickiego
Uniwersytetu III Wieku

MB

Wykład dla grupy plastycznej Nowa Fala „Życie
i twórczość Tycjana

25.01

Wykład dla Łowickiego
Uniwersytetu III Wieku

Wystawa „Bezpieczeństwo w Internecie” +
materiały edukacyjne

05.0228.02

Polskie Centrum Programu
Safer Internet, NASK PIB i Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę

MB

Wykład dla grupy plastycznej Fascynacja
„Ogrody Moneta”

26.02

Wykład dla Łowickiego
Uniwersytetu III Wieku

MB

Wykład dla grupy plastycznej Nowa Fala
“Ogrody Moneta”

01.03

Wykład dla Łowickiego
Uniwersytetu III Wieku

1-15.03

IBUK LIBRA

Bukiet z książek na Dzień Kobiet

08.03

-

MB

Wykład dla grupy plastycznej Nowa Fala - „Józef
Chełmoński mistrz polskich krajobrazów”

26.03

Wykład dla Łowickiego
Uniwersytetu III Wieku

MB

Wykład dla grupy plastycznej Fascynacja „Józef Chełmoński mistrz polskich krajobrazów”

29.03

Wykład dla Łowickiego
Uniwersytetu III Wieku

MB

Znaki własnościowe MB- wystawa ekslibrisów z
okazji Dnia Książki

23.04 –
01.09

-

MB + filia
dla dzieci

MB

Wypożyczal
nia dla
dorosłych
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MB

Wykład dla grupy plastycznej Nowa Fala –
„Albrecht Durer”

23.04

Wykład dla Łowickiego
Uniwersytetu III Wieku

MB

Wykład dla grupy plastycznej Fascynacja „Albrecht Durer”

26.04

Wykład dla Łowickiego
Uniwersytetu III Wieku

MB

„Między nami sąsiadami” wymień się książką

MB

Tydzień bibliotek

08.0507.06

IBUK LIBRA

MB

Wykład dla grupy plastycznej Fascynacja –
„Jacek Malczewski”

28.05

Wykład dla Łowickiego
Uniwersytetu III Wieku

MB

Wykład dla grupy plastycznej Nowa Fala –
„Jacek Malczewski”

31.05

Wykład dla Łowickiego
Uniwersytetu III Wieku

MB

Konkurs literacki „Skąd, dokąd. Rodzina”wydawnictwo pokonkursowe

Luty 27.05

Komitet Organizacyjny
Marsz dla Życia i Rodziny
w Łowiczu

Podaruj wiersz – akcja społeczna

29.05 –
1.10

Fundacja im. Zbigniewa
Herberta i Biblioteka
Narodowa

07.06

Wykład dla Łowickiego
Uniwersytetu III Wieku

MB + Filia
dla
dorosłych

MB

Wykład dla grupy plastycznej Fascynacja i Nowa
Fala – „Historia Wenus”

MB

„Książka czeka na człowieka”

MB

„Poznański Czerwiec – wystawa

MB

-

08 – 15.05

www.bookcrossing.pl
28.06 –
28.07

Narodowe Czytanie 2019 głośne czytanie nowel
polskich, konkursy dla dzieci i młodzieży,
wystawy

13.09

Szkoła Podstawowa nr 1
udział łowickie szkoły,
mieszkańcy miasta, pod
honorowym patronatem
Pary Prezydenckiej
Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Łowiczu
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Tabela nr 40. | Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży
2019.
Nazwa
biblioteki,
filii, oddziału
dla dzieci i
młodzieży

Nazwa imprezy

Nazwa instytucji
współpracującej

Termin

(zakres współpracy)

Filia dla dzieci

Kubuś i przyjaciele - wystawa

18.0130.01

-

Filia dla dzieci

Warsztaty plastyczne „Dzień babci i dziadka”

21.01

Przedszkole Chatka
z Łowicza

MB , Filia dla
dzieci

Wystawa „Bezpieczeństwo w Internecie” +
materiały edukacyjne

05.02 28.02

Polskie Centrum Programu
Safer Internet, NASK PIB i Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę

Zumba w bibliotece

12.02

-

Ferie zimowe w bibliotece

12.02 22.02

-

Filia dla
dzieci,
czytelnia

Opowieści z teczki profesora Książeczki
spektakl teatralny

21.02

Teatr Maska z Krakowa

Filia dla
dzieci,
czytelnia

Książka czytana, książka mówiona – lekcja
biblioteczna

06.03

-

Dyrektor
biblioteki

Konkurs czytelniczy

11.03

Szkoła pijarska – Dyrektor
MB w jury konkursu

Dzień ołówka w bibliotece dla dzieci –
warsztaty plastyczne

29.03

-

Konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”

27.03

łowickie szkoły
podstawowe klasy II-VII
i klasy gimnazjalne

Urodziny książki – warsztaty plastyczne

02.04

Przedszkole Chatka z
Łowicza

2019

|

Filia dla
dzieci,
czytelnia

Filia dla dzieci

Filia dla dzieci

MB

Filia dla dzieci
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MB

Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek w
ramach VII Łódzkich Spotkań Pisarzy z
Młodymi Czytelnikami

09.05

Wydawnictwo Literatura

MB

Spotkanie autorskie z Joanną Olech w ramach
VII Łódzkich Spotkań Pisarzy z Młodymi
Czytelnikami

10.05

Wydawnictwo Literatura

MB

Konkurs plastyczny „co w trawie piszczy” dla
uczniów szkół podstawowych

09.05 10.05

Wydawnictwo Literatura

Filia dla dzieci

Rakieta czeka – warsztaty plastyczne

14.05

-

Filia dla
dzieci,
czytelnia

Ekslibrisy MB – lekcja biblioteczna

15.05

Szkoła Podstawowa nr 7
w Łowiczu

Dzień Dziecka w bibliotece – warsztaty
plastyczne

01.06

-

Filia dla
dzieci,
czytelnia

Książka czytana, książka mówiona – lekcja
biblioteczna

29.05

Przedszkole w Bolimowie,
Przedszkole Słoneczko
w Łowiczu

MB

Konkurs literacki „Skąd, dokąd. Rodzina”wydawnictwo pokonkursowe

Luty 27.05

Komitet Organizacyjny
Marsz dla Życia i Rodziny
w Łowiczu

Filia dla dzieci

Czytanie na misiowym dywanie – głośne
czytanie dzieciom

03.07 07.07

-

Filia dla dzieci

Wakacje w bibliotece: gry ,zabawy, warsztaty
plastyczne

02.07 12.07

-

Filia dla dzieci

Malowanie światłem

12.07

Warsztaty prowadziła Pani
grafik

Filia dla dzieci

Wystawa prac dzieci: Wakacje w bibliotece

12.07 30.08

-

Filia dla dzieci

Wystawa książek dla najmłodszych czytelników
„Baju, baju, baj

19.07 30.07

-

13.09

Szkoła Podstawowa nr 1
udział łowickie szkoły,
mieszkańcy miasta, pod
honorowym patronatem
Pary Prezydenckiej

Filia dla dzieci

-

Narodowe Czytanie 2019
głośne czytanie nowel polskich, konkursy dla
dzieci i młodzieży, wystawy

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Łowiczu

RAPORT

O

STANIE

MIASTA

ŁOWICZA

ZA

ROK

2019

|

Strona 111 z 207

6.6 PLAN GOPSODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA ŁOWICZA
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łowicza opracowany został w 2016 roku i przyjęty
Uchwałą Nr XXXII/219/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24.11.2016 r.
Przyjęty plan jest zgodny ze szczegółowymi wytycznymi, zaleceniami, zakresem i problematyką
określonymi w ramach priorytetu IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, działanie 9.3.
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”
ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łowicza jest przedstawienie zakresu możliwych
do realizacji działań prowadzących do ograniczenia zużycia energii finalnej oraz redukcji emisji
zanieczyszczeń, w tym CO2, a co za tym idzie – polepszenia jakości powietrza w Mieście. Cel ten jest
zbieżny z dotychczasową polityką ochrony środowiska Miasta i wpisuje się w jego dotychczasową
politykę energetyczną.
Dla określenia celów redukcji zużycia energii oraz emisji CO2, przeprowadzono ankietyzację
budynków położonych na terenie Miasta Łowicza, sprawdzono liczbę pojazdów poruszających się po
jego obszarze i natężenie ruchu z nim związane oraz zbadano ilość i jakość oświetlenia ulicznego.
Wszystkie zebrane dane, dotyczące roku bazowego 2011 (BEI), inwentaryzacji kontrolnej dla 2015
(MEI) i prognoz na rok 2020, znajdują się w Bazie inwentaryzacji emisji CO2. Można w niej znaleźć
informacje o wykorzystaniu i zużyciu energii w podziale sektorowym oraz podziale na poszczególne
nośniki i źródła.
Zapewnienie jak najlepszej jakości powietrza w Łowiczu można osiągnąć poprzez:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
promowanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
stosowanie oświetlenia typu LED,
modernizację i rozbudowę dróg, w tym budowę nowych ścieżek rowerowych,
wprowadzenie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej,
wprowadzenie kryterium ekologicznego do zamówień publicznych,
podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i akceptacji społecznej dla prowadzonych
działań ochronnych (m.in. poprzez edukację ekologiczną i zapewnienie dostępu do informacji
o środowisku)

Na tej podstawie opracowano listę zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych do realizacji w Mieście
Łowicz w ramach gospodarki niskoemisyjnej. W wyniku realizacji tych zadań przewidziano
osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
➢ CEL 1 – Redukcja o 3,19% emisji CO2 do roku 2020 w sektorze
budynki/wyposażenie/urządzenia/oświetlenie,
➢ CEL 2 - Redukcja o 3,60% zużycia energii finalnej w Gminie do roku 2020 w sektorze
budynki/wyposażenie/urządzenia/oświetlenie,
➢ CEL 4 – Zwiększenie do roku 2020 do poziomu 2,78% udziału energii pochodzącej
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z odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym,
➢ CEL 5 – Redukcja stężenia B(a)P o 7,10 kg/rok i pyłów o 9 794,48 kg/rok.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie
klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
a) redukcji emisji gazów cieplarnianych,
b) zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
c) redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Należy podkreślić, iż realizacja powyższych celów winna przyczynić się do osiągnięcia szeroko
rozumianego bezpieczeństwa energetycznego Miasta Łowicza.
Ponieważ dla Miasta Łowicza zostały stwierdzone ponadnormatywne poziomy pyłu PM10,
benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu, zatem tego obszaru dotyczą Programy ochrony powietrza dla
strefy łódzkiej oraz Plan Działań Krótkoterminowych. Zadania wymienione w tych dokumentach
zostały uwzględnione przy tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Jednym z głównych celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest redukcja emisji gazów
cieplarnianych, ich prekursorów (tlenek węgla – CO, tlenki azotu (NO + NO2) – NOX, nie metanowe
lotne związki organiczne – NMLZO) oraz dwutlenku siarki SO2.
Cel strategiczny założony w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej jest zbieżny z celami dokumentów
wyższego szczebla i obejmuje:
➢ poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie Miasta Łowicza,
➢ stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawę dostępu
do informacji o środowisku i jego ochronie,
➢ zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym
właściwą lokalizację przestrzenną inwestycji,
➢ skuteczne wdrażanie mechanizmów prawnych, finansowych i ekonomicznych zapewniających
efektywną i terminową realizację założonych celów ekologicznych.
Tabela nr 41. | Stan realizacji zaplanowanych przedsięwzięć/zadań ujętych w obowiązującym
Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łowicza.
WYKONANE PRACE ZWIĄZANIE Z OGRANICZENIEM NISKIEJ EMISJI W 2019 ROKU
Nazwa zadania
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Program MISJA-EMISJA

Miasto udzieliło dotacji celowych z budżetu Miasta Łowicza na
dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej
emisji, związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz
wykorzystaniem
układów
wysokosprawnej
kogeneracji
i odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Łowicza w ramach
zadania: „MISJA- EMISJA”. Łącznie 82 osobom wypłacono
818.020,98 zł.

W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ
ODNAWIALNYCH W 2019 ROKU WYKONANO
Nazwa zadania

Lokalizacja / opis inwestycji/ zadania

Dofinansowanie do instalacji
paneli solarnych, umożliwiających
podgrzewanie ciepłej wody

W ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania
IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania IV.1.2. Odnawialne
źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłoszony został konkurs, w którym
możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budowę infrastruktury
służącej do produkcji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł
odnawialnych. W wyniku prowadzonego naboru deklaracji, zgłosiły
się 62 osoby zainteresowane możliwością instalacji paneli solarnych
umożliwiających podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Konkurs
RPO Województwa Łódzkiego przewiduje możliwość otrzymania
dofinansowanie do 85% kosztów netto inwestycji. Informacja
o projektach, które otrzymają dofinansowanie w Ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
spodziewano się w okolicach 15 maja 2019 roku.
2 lipca 2019 r. Miasto Łowicz zawarło z IZ RPO WŁ umowę
o dofinansowanie projektu, zakładającego dofinansowanie montażu
instalacji 62 solarów na budynkach mieszkańców Łowicza na kwotę
ponad 700 tys. zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie 14
odbiorców końcowych zrezygnowało z udziału w projekcie, natomiast
w wyniku przeprowadzenia naboru uzupełniającego zgłosiła się jedna
osoba zainteresowana ubieganiem się o dofinansowanie
przedsięwzięcia. Konieczna była aktualizacja wniosku o dofinansowanie w celu zawarcia aneksu do umowy Nr UDA-RPLD.04.01.0210-0027/18-00.

W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI W 2019 ROKU WYKONANO
Nr

1.

Nazwa zadania

Lokalizacja / opis inwestycji/ zadania

Termomodernizacja budynku
wielorodzinnego mieszkalnego przy
ul. Armii Krajowej 43A

Środki wydatkowano na wykonanie mapy projektowej,
projektu budowlanego budynku na kotłownię gazową wraz
z dokumentacją techniczną dotyczącą wykonania instalacji
c.o. oraz wykonanie projektu termomodernizacji na
istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz
z przeprowadzeniem audytu energetycznego oraz wydanie
opinii. Wykonanie - 30 811,50 zł
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2.

3.

Termomodernizacja budynku
wielorodzinnego mieszkalnego przy
ul. A. Krajowej nr 43B

Środki wydatkowano na wykonanie mapy projektowej,
projekt budowlany budynku na kotłownię gazową wraz
z dokumentacją techniczną dotyczącą wykonania instalacji
c.o. oraz wykonanie projektu termomodernizacji
na
istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz
z przeprowadzeniem audytu energetycznego oraz wydanie
opinii. Wykonanie - 30 811,50 zł.

Ocieplenie stropu na poddaszu w
budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. A.
Krajowej 43C

Prace objęły m.in. oczyszczenie i wyrównanie powierzchni
stropu, ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej, ułożenie izolacji cieplnej z płyt
styropianowych w poziomie na stropie poddasza
nieużytkowego na sucho, wykonanie posadzki cementowej z
dodatkiem włókna polipropylenowego. Wykonanie - 46
924,82 zł

INWESTYCJE W ZAKRESIE MODERNIZACJI, BUDOWY I PRZEBUDOWY SYSTEMU
CIEPŁOWNICZEGO NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA WYKONANE W 2019 ROKU
Nr

Nazwa zadania

Lokalizacja / opis inwestycji

Przyłącze ciepłownicze do budynku
usługowo - handlowego przy
ul. Broniewskiego 11

W ramach tej inwestycji wykonano przyłącze
ciepłownicze do nowego Odbiorcy do budynku należącego
do kompleksu handlowego Premium Park. Poniesiono
nakłady w wysokości 134 407,69 zł. Realizowane
inwestycje wpisują się w strategię spółki natomiast
kolejność realizacji uwarunkowuje ogólna sytuacja na
rynku energii.

2.

Węzeł cieplny na
os. Kostka 20

W ramach tej inwestycji zakupiono i zamontowano nowy
węzeł ciepły w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
na os. Kostka 20 o mocy C.O./C.W.U. 100 kW/ 70kW.
Inwestycja polegała na wymianie wyeksploatowanego
węzła na nowy. Poniesiono nakłady w wysokości
48 710,07 zł.

3.

Węzeł cieplny dla budynku
Przedszkola nr 3 przy ul. 3 Maja
nr 4

W ramach tej inwestycji zakupiono i zamontowano nowy
węzeł ciepły w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. 3 Maja
nr
4.
Inwestycja
polegała
na
wymianie
wyeksploatowanego węzła na nowy. Poniesiono nakłady
w wysokości 32 430,73 zł.

1.

Źródło: opracowanie właśnie na podstawie danych z ZEC w Łowiczu

W zakresie działań zmierzających do gazyfikacji miasta zorganizowano dwa spotkania dotyczące
zwiększenia obszarów objętych gazyfikacja. Spotkania obyły się w dzielnicy Korabka i Górki. Wzięło
w nich udział ok. 280 osób zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej. Podczas spotkań
mieszkańcy mogli zapoznać się z warunkami przyłączenia do sieci gazowej, pobrać wnioski
o wydanie warunków podłączenia do sieci gazowej oraz zadać pytania na ww. temat
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przedstawicielowi gazowni. Efektem spotkania na Korabce jest zaprojektowanie i rozpoczęcie sieci
gazowej średniego ciśnienia. Mieszkańcy osiedla Górki składali wnioski w Urzędzie Miejskim
do 30 marca 2017 r.
Do Urzędu Miejskiego w Łowiczu wpłynęło 150 deklaracji, które zostały przekazane Polskiej Spółce
Gazowniczej Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. Miasto Łowicz ogłosiło nabór wniosków także
w dzielnicy Korabka oraz Przedmieście. Trwają działania związane z podłączeniem sieci gazowniczej
w ww. dzielnicach.
ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ
Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. prowadzi swoją koncesjonowaną działalność
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie koncesji udzielonych przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 1998 roku nr WCC/705/182/U/OT-4/98/TB
dotyczącej wytwarzania ciepła oraz nr PCC/733/182/U/OT- 4/98/TB dotyczącej przesyłania
i dystrybucji ciepła.
Z informacji zawartych w Programie ochrony środowiska dla Miasta Łowicza na lata 2009- 2016
oraz Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Łowicza na lata 2008-2013 wynika, iż w Łowiczu system
ciepłowniczy oparty jest głównie na kotłowniach należących do:
Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. oraz kotłowniach zakładowych,
które jednocześnie zasilają budynki mieszkalne. Wg danych ZEC Sp. z o.o. w Łowiczu na terenie
miasta ciepło wytwarzane jest w 4 kotłowniach.
Od samego początku swojej działalności ZEC w Łowiczu prowadzi inwestycje i modernizacje
zarówno w centralnym jak i rozproszonym systemie ciepłowniczym miasta. W 2011 r. dokonano
przebudowy kotłowni Z10 na Os. Marii Konopnickiej polegającej na zmianie kotłów, zwiększeniu
mocy zainstalowanej, budowę instalacji odpylającej co przyczyniło się do poprawy sprawności
wytwarzania i zmniejszania emisji zanieczyszczeń do atmosfery i pozwoliło na przyłączenie w roku
2014 nowych odbiorców. W 2015 r. rozpoczęto modernizację kotła K-2, którą zakończono w lutym
2016 r., natomiast modernizacja kotła K-1 została wykonana w 2016 roku w ciepłowni S1,
co wpłynęło na poprawę sprawności kotłów i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza.
W roku 2017 wykonano przebudowę sieci napowietrznej na preizolowaną od ul. Powstańców 1863
roku do os. Starzyńskiego oraz częściową przebudowę sieci ciepłowniczej na os. Noakowskiego,
a także wykonano nowe przyłącza do budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku handlowousługowego Patio Color. Natomiast w roku 2018 wykonano dalszą przebudowę sieci i przyłączy
ciepłowniczych na os. Noakowskiego oraz przyłączono 1 nowy budynek mieszkalny wielorodzinny
i 3 nowe budynki usługowo-handlowe. Ponadto wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej wraz
z budową węzła cieplnego na os. Reymonta i przebudowę kotłowni A43.
Łączna długość sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez ZEC w Łowiczu wynosi 21,5 km i 233
węzły cieplne. Obecnie ZEC w Łowiczu eksploatuje następują kotłownie:
➢ Kotłownia S1, przy ul. Kolejowej 16, opalana jest miałem węgla kamiennego. W kotłowni
zainstalowane są 3 kotły o łącznej mocy 26,420 MW. Jest to główna kotłownia zaopatrująca
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w energię cieplną większą część miasta Łowicza;
Kotłownia Z10, przy ul. Konopnickiej 10, opalana jest miałem węgla kamiennego. W kotłowni
zainstalowane są 2 kotły o łącznej mocy 4,0 MW. Kotłownia zaopatruje w energię cieplną Os.
Marii Konopnickiej, MSM „Domino”, MSM „Młodość, MSM „Oszczędność” i MSM
„Przyszłość”;
➢ Kotłownia szczytowa T1, przy ul. Tkaczew 1, opalana jest olejem opałowym. W kotłowni
zainstalowane są 2 kotły o łącznej mocy 1,440 MW. Kotłownia pracuje na potrzeby odbiorców
zasilanych z kotłowni S1;
➢ Kotłownia A43, przy ul. Armii Krajowej 43, opalana jest gazem. W kotłowni zainstalowanych
jest 5 kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy 0,500 MW. Kotłownia jest kotłownią
lokalną zasilającą odbiorców zamieszkałych przy ul. Armii Krajowej.
➢

System ciepłowniczy w Łowiczu podlega sukcesywnej modernizacji: zmniejszono liczbę kotłowni
miejskich do 4 lokalizacji, przeprowadzono modernizację kotłowni A43 polegające na zastąpieniu
kotłów olejowych na kotły gazowe.
W tabeli poniżej przedstawiono ilość energii cieplnej dostarczonej odbiorcom w latach
2010-2019 przez ZEC Sp. z o.o.

Tabela nr 42. | Stan realizacji zaplanowanych przedsięwzięć/zadań ujętych w obowiązującym
Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łowicza.
Lata

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ilość
[GJ]

174 229

174 807

224 474

237 437

246 671

268 847

242 625

224 775

Źródło: Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu

6.7 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ŁOWICZA NA LATA
2014 – 2017 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2018 – 2021
Program Ochrony Środowiska dla miasta Łowicza przyjęty został uchwałą Nr LXI/422/2014 z dnia
30.10.2014 r Rady Miejskiej w Łowiczu. Program ma za zadanie pomoc w rozwiązywaniu
istniejących problemów, a także przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości.
„Program ochrony środowiska dla miasta Łowicza na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 20182021”, jest zarówno długoterminowym planem strategicznym do roku 2021, jak też planem
wdrożeniowym na lata 2014-2017.
Głównym celem Programu, jest określenie polityki zrównoważonego rozwoju miasta Łowicza,
która ma być realizacją polityki ekologicznej państwa (PEP), „Programu ochrony środowiska Powiatu
Łowickiego och oraz „Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012”na obszarze
miasta Łowicza.
Program uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, przestrzenne,
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społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju miasta Łowicza, określa priorytetowe działania
ekologiczne oraz harmonogram zadań ekologicznych. Poniżej przedstawiony jest także dokładny opis
uwarunkowań realizacyjnych dokumentu, jego wdrożenie, ewaluacja i monitoring.
Główne funkcje „Programu ochrony środowiska dla miasta Łowicza na lata 2014-2017
z uwzględnieniem lat 2018-2021 to:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

realizacja polityki ekologicznej państwa na terenie miasta,
strategiczne zarządzanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju,
przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu
poszczególnych komponentów środowiska,
przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując sposoby ich rozwiązania
w określonym czasie
➢ pomoc przy planowaniu wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta,
a także podstawa do ubiegania się o środki finansowe z funduszy krajowych i zagranicznych,
➢ organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego
poprawy.
Program obejmuje następujące zagadnienia merytoryczne:
➢
➢
➢
➢

ochronę środowiska przyrodniczego i gospodarkę leśną,
gospodarkę wodną,
gospodarkę odpadami,
ochronę poszczególnych komponentów środowiska przed zanieczyszczeniami (powietrza
atmosferycznego, wody, gleby, klimatu akustycznego),
➢ sprawy bezpieczeństwa ekologicznego, kształtowania świadomości ekologicznej
społeczeństwa,
➢ propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej,
W 2019 roku w zakresie kształtowania proekologicznych postaw wśród mieszkańców miasta
i promocji edukacji ekologicznej zorganizowano m.in.: Konkurs „Zielone Miasto” na najładniej
urządzony ogród i balkon,
Celem konkursu jest promowanie aktywności wśród mieszkańców w tworzeniu nowego wizerunku
własnego otoczenia oraz powiększanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Miasta
Łowicza oraz poprawa wyglądu estetycznego naszego miasta.
Warunkiem uczestnictwa było pisemne zgłoszenie poprzez gotowy wzór druku zgłoszeniowego
do Organizatora konkursu tj. Burmistrza Miasta Łowicza.
Konkurs realizowany był w trzech kategoriach:
1)
2)
3)
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Do konkursu zgłoszono:
−
−
−

5 ogrodów w kategorii I – ogród przy budynku jednorodzinnym
5 ogrody w kategorii II- ogród przy budynku wielorodzinnym
4 zgłoszenia w kategorii III – balkon, w tym również okno.

Tradycyjnie, nagrodami dla zwycięzcy konkursu w danej kategorii jest sfinansowanie towarów
zakupionych w sklepach ogrodniczych.
Podobnie jak w roku ubiegłym miasto Łowicz zachęcało mieszkańców do wzięcia udziału w akcji
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta
Łowicza. Zadanie obejmowało usunięcie odpadów zawierających azbest z nieruchomości
znajdujących się na terenie miasta, tj. właściwie zapakowanie odpadów zawierających azbest,
załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest na uprawnionym środowisku, z 36 nieruchomości znajdujących
się na terenie miasta Łowicza.
Usunięto 61,36 ton azbestu. Całkowity koszt przeprowadzenia akcji wyniósł 15 838,24 zł, udział
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 14 254,00 zł,
udział miasta 1 584,24 zł.

6.8 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków ujęte dokumencie pn.: „Wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2019 do realizacji
ze środków własnych Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu” wykonane w 2019r.
➢ budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki: sieć PVC DN 400 o długości ok 465,0 mb,
studnie kanalizacyjne DN 1200 – 17szt., przepompownia ścieków DN 2000. (inwestycja
niezakończona i kontynuowana w roku 2020 )
➢ przebudowa przepompowni ścieków w ul. Nieborowskiej wraz z budową odcinka
kanalizacji PVC DN 200 o długości 5,75 mb oraz przewodu tłocznego z rur PEHD DN
110 o długości 9,45mb wraz z nową studnią rozprężną DN 1000 z tworzywa.
Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne urządzeń i obiektów wodociągowych ujęte dokumencie
pn.: „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata
2015-2019 do realizacji ze środków własnych Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu” wykonane
w 2019 r.
➢ budowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej : PVC DN 315 – 1190,40 mb, PVC DN
225- 35,4 mb, PVC DN 160 – 66,8 mb, PVC DN 110- 7,3 mb (inwestycja niezakończona
i kontynuowana w roku 2020 )
➢ budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej PVC DN 110 - 49,1 mb
➢ wymiana zasuw na sieci wodociągowej i przyłączach - 45 szt.
➢ wymiana i naprawa hydrantów przeciw pożarowych – 20 szt.
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Przedsięwzięcia w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej zrealizowane przez
UM Łowicz w 2019 r.
- Realizowana była część sieci wodociągowej przy budowie rond na ul. Bolimowskiej
i ul. Warszawskiej średnicy fi 160 mm o długości około 200 m.
- Sieć kanalizacji sanitarnej przy budowie rond na ul. Bolimowskiej i ul. Warszawskiej
o średnicy 200-250 mm o długości około 250 m.
- Dalsza kontynuacja budowy przez ZUK kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej i ul. lnianej.
Wykonano w 2019 roku około 130 m o średnicy 200-250 mm kanału w ul. Kaliskiej i Lnianej
a pozostało do wykonania około 60 m kanału w ul. Kaliskiej.
System zaopatrywania w wodę z ujęć wód podziemnych
Podobnie, jak w latach ubiegłych w 2019 roku Miasto Łowicz zaopatrywane było w wodę ze studni
głębinowych, zlokalizowanych przy ul. Blich oraz wzdłuż rzeki Bzury. Na pobór wód podziemnych
Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu uzyskał pozwolenie wodnoprawne: decyzja: znak: OS.I.62231-1/11 z dnia 7 lutego 2011 r., wydana z upoważnienia Starosty Łowickiego – ważna na okres 10 lat,
na następujących warunkach:
pobór z ujęcia komunalnego „Blich” w Łowiczu w ilości:
Q maxh = 600,0 m3/h;
Qmaxd = 10.000,0 m3/d;
Qśrd = 8.000,0 m3/d;
Qśr r.= 2.920.000,0 m3/rok
a) w tym z ujęcia dolnokredowego:
Qmaxh = 395,0 m3/h
Qmaxd = 7.900,0 m3/d
Qśrd = 6.500,0 m3/d
Q śr.r. = 2.372.500,0 m3/rok
poprzez studnie głębinowe:
Nr L-I , Qe = 175,0 m3/h
Nr III Qe = 220,0 m3/h
b) z ujęcia trzeciorzędowego :
Qmaxh = 122,0 m3/h
Qmaxd = 2.400,0 m3/d
Qśrd = 1.800,0 m3/d
Q śr.r.= 657.000,0 m3/rok
poprzez studnie głębinowe :
Nr 1d , Qe = 90,0 m3/h
Nr 1c, Qe = 50,0 m3/h
Nr 6a, Qe = 35,0 m3/h (studnia awaryjna)
c) z ujęcia czwartorzędowego
Qmaxh = 259,0 m3/h
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Qmaxd = 5.000,0 m3/d
Qśrd = 4.300,0 m3/d
Q śr.r. = 1.569.500,00 m3/rok
poprzez studnie głębinowe :
Nr 4c, Qe = 80,0 m3/h
Nr 5a, Qe = 65,0 m3/h
Nr 11 Qe = 70,0 m3/h
Nr 7 ,Qe = 55,0 m3/h (studnia awaryjna)
Proces uzdatniania wody w Łowiczu
W obecnej lokalizacji Stacja Uzdatniania Wody zaczęła funkcjonować na początku lat 70. Przeszła
gruntowną modernizację w latach 2007-2011.
Stacja Uzdatniania Wody w Łowiczu pracuje w następującym schemacie technologicznym:
Woda surowa ze studni wierconych przy pomocy pomp głębinowych I° podawana jest do 2komorowego zbiornika kontaktowego zlokalizowanego na terenie SUW. W zbiorniku tym
o pojemności całkowitej V = 600 m3 woda jest naturalnie napowietrzana w dwóch trzysekcyjnych
aeratorach kaskadowych, a następnie magazynowana o czasie przetrzymania t = 60 min. Czas ten jest
wystarczający, aby osiągnąć skuteczny efekt jej wstępnego uzdatniania. Ze zbiornika kontaktowego,
przewodem ssawnym 400mm, woda grawitacyjnie dopływa do zestawu pompowego II°
zainstalowanego w pomieszczeniu pompowni, w budynku głównym SUW. Przy pomocy pomp II°
woda tłoczona jest do hali filtrów, gdzie poddawana jest procesowi uzdatniania, polegającym na
dwustopniowym procesie filtracji na odżelaziaczach i odmanganiaczach. Po przepływie przez 4 bloki
filtracyjne, w skład których wchodzi po 8 filtrów, woda podawana jest do istniejących zbiorników
wyrównawczych wody uzdatnionej o pojemności użytkowej V1 = 2x1000 m3 i V2 = 2x1500 m3.
Ze zbiorników wyrównawczych woda uzdatniona dopływa do zestawu hydroforowego,
zainstalowanego w pomieszczeniu pompowni. Przy pomocy pomp III° uzdatniona woda oddzielnymi
przewodami tłocznymi kierowana jest do magistrali wodociągowej 500mm w kierunku rzeki Bzury
300mm w kierunku ul. Blich.
Regeneracja złóż filtracyjnych polega na płukaniu złoża wodą surową podawaną przez zespół pomp
płuczących i ich aktywację podchlorynem sodu – dotyczy złóż katalitycznych w filtrach UFP. Woda
przefiltrowana po urządzeniach uzdatniających poddana jest dezynfekcji roztworem NaOCl.
W 2019 roku do sieci wtłoczono 1 362.237 m3 średnio ok. 3 732 m3/d uzdatnionej wody.
Długość sieci wodociągowej wg stanu na 31.12.2019 r.
➢ magistralna – 4,1 km
rozdzielcza (bez przyłączy) – 94,6 km
Aktualny systemu oczyszczania ścieków w Łowiczu i krótka charakterystyka oczyszczalni
ścieków
Ścieki komunalne poprzez sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków.
Oczyszczalnię ścieków budowano przez cztery lata, prace zakończono w 1972 roku. Pierwsza
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modernizacja oczyszczalni została zrealizowana w 1996 roku. W 2016 roku rozpoczęto roboty
budowlane związane z unowocześnieniem procesu oczyszczania ścieków, przy wsparciu środków
europejskich. Prace te są obecnie kontynuowane.
Proces oczyszczania ścieków:
Ścieki surowe dopływają do oczyszczalni kolektorem φ 0,8 m. Oddzielanie większych zanieczyszczeń
odbywa się na kracie schodkowej o prześwicie 6 mm. Pozbawione skratek ścieki spływają
do piaskownika przedmuchiwanego o przepływie poziomo-śrubowym ze zgarniaczem linowym
piasku. Do komory wlotowej piaskownika może być dozowany siarczan żelazowy PIX, który
wspomagając sedymentację wpływa na obniżenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach
wprowadzanych do bloku biologicznego. Piasek z piaskownika usuwany jest grawitacyjnie do płuczki
piasku, skąd przekazywany jest do odzysku firmie zewnętrznej. Pozbawione zawiesiny mineralnej
ścieki dopływają do dwukomorowego osadnika poziomego z mechanicznym zgarniaczem osadu. Osad
zatrzymany na dnie osadników zgarniany jest do lejów, skąd usuwany jest rurociągiem φ 200 mm
do studzienki zbiorczej pompowni ścieków. Dalej osad pompowany jest do dwóch zamkniętych
komór fermentacji, gdzie poddawany jest fermentacji zimnej. Po osadnikach wstępnych ścieki
dopływają do komór defosfatacji i denitryfikacji, a następnie pompowane są pompownią pośrednią
do komór nitryfikacji. Mieszanina ścieków i osadu czynnego dopływa do osadników wtórnych, gdzie
następuje proces klarowania ścieków. Część osadu zatrzymana w lejach osadnika podawana jest jako
osad recyrkulowany do komory defosfatacji, a część jako osad nadmierny pompowana jest
do zagęszczaczy grawitacyjnych i razem z osadem wstępnym podawana do zamkniętych komór
fermentacyjnych. Po osadnikach wtórnych ścieki dopływają do II stopnia oczyszczania biologicznego,
który stanowią pracujące w układzie szeregowym stawy stabilizacyjne i fakultatywne. W ten sposób
oczyszczone ścieki po II stopniu oczyszczania trafiają do odprowadzalnika, a następnie do rzeki
Bzury.
Na odprowadzanie ścieków oczyszczonych Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu posiada
pozwolenie wodnoprawne , wydane przez Starostę Łowickiego znak OS.6341.3.20.2013.EW z dnia
09.10.2013 r., ważne do 9.10.2023 r.
W 2019 roku przyjęto i oczyszczono 2.554.870 m3 ścieków tj. średnio ok. 7.000 m3/d.
Długość sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy), wg stanu na 31.12.2019 r. – 92,7 km
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VII. TRANSPORT ZBIOROWY W MIEŚCIE

Początki komunikacji miejskiej w Łowiczu wiążą się z datą 22 lipca 1977 roku. Wówczas na bazie
Przedsiębiorstwa Komunalnego powstałego w 1951 roku, uruchomiono pierwsze dwie linie
autobusowe w zakresie komunikacji miejskiej. Utworzenie linii nr 1 i nr 2 było sukcesem ówczesnych
władz miasta i wielkim udogodnieniem dla mieszkańców, ponieważ połączono komunikacją zbiorową
północną cześć Łowicza od ul. Żymierskiego (obecnie ul. Armii Krajowej) z południową
do ul Łódzkiej oraz wschodnią część – (dawny „Hortex”) na Popowie z zachodnią częścią miasta
do ulicy Łęczyckiej.
Z czasem społeczność miasta zaczęła licznie korzystać z usług przewozowych tym samym
postanowiono zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów (w 1980 roku z częstotliwością co 30
minut kurs autobusu) Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu z 23 października 1997 roku wydzielono
ze struktur organizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych komunikację miejską i utworzono MZK
jako niezależna jednostkę organizacyjną Miasta Łowicza. Podlega ona bezpośrednio Zarządowi
Miasta.
Obecnie w MZK w Łowiczu funkcjonują 4 regularne linie autobusowe o łącznej długości 80 km
obsługujące ruch pasażerski na terenie miasta oraz gmin ościennych. Przeciętnie w ciągu doby
przewozi się około 1000 pasażerów.
Dzięki staraniom Zarządu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łowiczu uruchomiono program pilotażowy pn. „Domino” finansowany przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a mający za zadanie pokonywanie barier
architektonicznych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych, np. poruszających się
na wózkach inwalidzkich.
W ramach tego programu w grudniu 2001 roku zakupiono 2 nowe autobusy marki JELCZ Midi.
Do 2008 r. Miejski Zakład Komunikacji posiadał 4 autobusy przystosowane do przewozu osób
niepełnosprawnych w tym 2 autobusy przekazane w ramach programu „Domino”, 4 autobusy marki
AUTOSAN H – 9 oraz 1 autobus marki OTOYOL IVECO.
W 2008 r. został zakupiony autobus Jelcz Salus. W 2010 r. w ramach Programu Unijnego Miasto
Łowicz przekazało do Miejskiego Zakładu Komunikacji 6 szt. nowych autobusów marki Solaris
Urbino 10 .
W 2018 roku 4 autobusy marki Solaris Alpinoo 8,9 LE spełniające normy EURO 6. Wszystkie
autobusy jakie posiada MZK w Łowiczu są autobusami niskopodłogowymi przystosowanymi d
o przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz dla matek przewożących
dzieci w wózkach.
Średnio w roku MZK przewozi około 492 tysięcy pasażerów, a autobusy pokonują 638 tysięcy
kilometrów. Zestawienie kilometrów dla poszczególnych tras przejazdu autobusów wraz
z przystankami obsługiwanymi przez Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu wg. stanu na 2019 rok
przedstawia poniższa tabela.
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Tabela nr 43. | Linia nr 1 Łódzka - Armii Krajowej.
Łódzka, Jana Pawła II, Powstańców 1863 r., Kaliska, PKP Przedmieście, Czajki Kaliska,
Starzyńskiego, Sienkiewicza, PKP Główny, 3 Maja, Mostowa Chełmońskiego, Armii Krajowej.
(Łódzka, Jamno, Jamno Łódzka).
Lp.

Nr linii

Trasa przejazdu

Km

1.

1

A. Krajowej - Łódzka

2.

1

A. Krajowej - Czajki – Łódzka

3.

1

Baza - Łódzka

7

4.

1

Baza - A. Krajowej

4

5.

1

A. Krajowej - Łódzka , Jamno

23,5

6.

1

Łódzka - A. Krajowej - Goleńsko

26,5

12
13,5

Źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu

Tabela nr 44. | Linia nr 2 Dąbkowice - Warszawska.
Dąbkowice Górne, Dąbkowice Dolne, Pilaszków, Otolice, Szczudłów, Świące, Szczudłów, Otolice,
Jastrzębia, Łęczycka, Piaskowa, Os. Bratkowice, Topolowa, Ułańska, Os. Dąbrowskiego, Kurkowa,
Sienkiewicza, Mostowa, Armii Krajowej, Nadbzurzańska, Os. M. Konopnickiej, Dworzec PKP Gł.,
Bolimowska, Filtrowa, Zielkowice, Mysłaków Osiedle, Mysłaków sklep, Filtrowa, Bolimowska,
Os. M. Konopnickiej, Warszawska.
Lp.

Nr linii

Trasa przejazdu

Km

1.

2

Dąbkowice - Mysłaków Osiedle – Warszawska

22

2.

2

Dąbkowice - Mysłaków Sklep – Warszawska

26

3.

2

Dąbkowice - Jastrzębia – Mysłaków Osiedle – Warszawska

26

4.

2

Łęczycka - Warszawska

5.

2

Baza - Łęczycka

5

6.

2

Baza - Dąbkowice

11

7.

2

Baza Warszawska

2

15,5

Źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu

Tabela nr 45. | Linia nr 3 Seligów – Niedźwiada.
Seligów, Zawady, Wygoda, Urbańszczyzna, ul. Katarzynów, Kurkowa, Długa, Ułańska, Topolowa,
Blich, Legionów, Strzelecka, Płocka, Kiernozka, Klewków, Niedźwiada
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Lp.

Nr linii

Trasa przejazdu

Km

1.

3

Niedźwiada - Seligów

27

2.

3

Baza - Niedźwiada

6

3.

3

Baza - Seligów

15
Źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu

Tabela nr 46. | Linia nr 5 Łyszkowice - Powstańców 1863 r.
Łyszkowice, Wrzeczko II, Wrzeczko I, Gzinka, Grudze, Kwiatek, Jamno, ul. Łódzka, Jana Pawła II,
Powstańców 1863 r. (Łyszkowice – Kalenice)
Lp.

Nr linii

Trasa przejazdu

Km

1.

5

Łowicz - Łyszkowice

20

2.

5

Łowicz Łyszkowice - Kalenice

30

3.

5

Łyszkowice Łódzka

14

4.

5

Łowicz Łódzka – Łyszkowice

10

5.

5

Łyszkowice A. Krajowej

23

6.

5

Łyszkowice Kalenice Łowicz ZUK

33
Źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu

Miejski Zakład Komunikacji posiada nowoczesne i ekologiczne autobusy wyposażone
w najnowsze systemy takie jak:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

system dynamicznej informacji pasażerskiej
zewnętrzne i wewnętrzne zapowiedzi głosowe
monitoring wizyjny zapewniający bezpieczeństwo
nowoczesne kasowniki i automaty biletowe
klimatyzacje i ładowarki USB
uchylną rampę do przejazdu dla wózków inwalidzkich
mobilną aplikację myBus
możliwość płatności za pośrednictwem karty płatniczej
ekologiczne autobusy , które spełniają normy EURO 5 i EURO 6
łączność radiową
nowoczesną stronę internetową
nowe wiaty przystankowe
pętle autobusowe (Łódzka, Tuszewska )

W 2018 roku utworzono Łowicką Kartę Miejską Łowicka nazwaną także e-kartą. Jest to nowoczesna
i estetyczna plastikowa karta z zatopionym chipem elektronicznym. Przypomina kartę,
którą większość z nas już posiada korzystając z bankomatu lub płacąc za zakupy w sklepie. Obsługa
karty jest bardzo prosta Jej wystarczy ją zbliżyć do kasownika aby skasować bilet). Aby korzystać
z karty miejskiej, należy uprzednio doładować na nią elektroniczny bilet okresowy lub środki
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na elektronicznej portmonetce.
W przypadku korzystania z elektronicznej portmonetki, po zbliżeniu karty do czytnika, pobrana
zostanie automatycznie opłata za przejazd zgodnie z taryfą domyślną przypisaną do karty
(uwzględniając ewentualne uprawnienia do przejazdów ulgowych). Istnieje możliwość zapłaty
za dodatkową osobę (tzw. “dokasowanie”), jeżeli po skasowaniu swojego biletu wybierzemy
odpowiedni przycisk (normalny lub ulgowy) i przyłożymy ponownie kartę do kasownika. Po
prawidłowym zarejestrowaniu biletu jednorazowego z elektronicznej portmonetki (rejestracji
przejazdu), kasownik potwierdzi operację za pomocą sygnału dźwiękowego oraz odpowiedniej
informacji na wyświetlaczu (m.in. pobrana kwota oraz pozostałe środki na elektronicznej
portmonetce).
E - portmonetka to usługa pozwalająca na gromadzenie środków pieniężnych w celu dokonywania
przy pomocy E-karty zapłaty za usługi oferowane w ramach Łowickiej Karty Miejskiej. Każda E-karta
posiada usługę E- portmonetki, która jest aktywowana automatycznie z chwilą wydania E-karty
i dezaktywowana z chwilą utraty ważności E-kraty. E-karta jest nośnikiem środków pieniężnych
zgromadzonych na koncie E-portmonetki.

Tabela nr 47. | Wykaz wskaźników w MZK.
Nazwa wskaźnika

Lp.

Ilość

1.

Łączny przebieg roczny na wszystkich liniach komunikacyjnych odpowiednio
w kilometrach

2.

Łączna liczba przewiezionych pasażerów w publicznym transporcie zbiorowym
w danym roku kalendarzowym liczona według liczby: sprzedanych biletów
jednorazowych, gdzie jeden bilet = 1 przejazd

165 902

3.

Łączna liczba statystycznych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym
w danym roku kalendarzowym liczona według liczby: sprzedanych biletów
miesięcznych, gdzie jeden bilet miesięczny = 22 dni robocze x 2 przejazdy

92 752

4.

Łączna liczba statystycznych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym
w danym roku kalendarzowym liczona wg. Liczby sprzedanych biletów rocznych,
gdzie jeden bilet roczny = N dni roboczych w okresie
(od 1 danego m-ca do 31.12.2020 r.) x 2 przejazdy

5.

Liczba mandatów

6.

Łączna liczba statystycznych przejazdów (przewiezionych pasażerów) w publicznym
transporcie zbiorowym w danym roku kalendarzowym

492 421

7.

Łączna liczba autobusów, którymi są wykonywane przewozy na obszarze właściwości
organizatora, w tym o liczbie miejsc powyżej 50 miejsc

11 szt.

8.

Łączna liczba przystanków

268 szt.
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9.

Liczba przystanków, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego

168 szt.

10.

Liczba przystanków, będących własnością lub w zarządzie innych podmiotów

100 szt.

11.

Liczba wydanych Łowickich Kart Miejskich – stan na 31.12.2019
(narastająco od początku utworzenia ŁKM)

1754 szt.
w tym 60
duplikatów

12.

Liczba wydanych Łowickich Kart Miejskich – w danym roku kalendarzowym

712 szt.
w tym 51
duplikatów

Źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu
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VIII. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek
podejmowania działań zamierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania
i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych
napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania
na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Łowicza na 2019 rok określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki
oraz minimalizowania szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania alkoholu
i narkotyków.
Podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2137). Ustawa określa najważniejsze kategorie zadań, które w ramach gminnego programu
powinny realizować samorządy, jednocześnie wskazując źródło ich finansowania.
Program zawiera zadania własne gminy wynikające z art. 41 w/w ustawy.
Podstawę prawną przeciwdziałania narkomanii stanowi ustawa z 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030,1490 i 1669). Ustawa określa
najważniejsze kategorie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
Podstawę prawną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiła ustawa z dnia 29 lipca
2005 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390).
Dokumenty te stanowią podstawę prawną przy opracowywaniu Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. Ponadto
przy opracowywaniu programu kierowano się zapisami zawartymi w Narodowym Programie
Narodowego Zdrowia na lata 2016 – 2020.
Adresatami programu są mieszkańcy miasta Łowicza, w tym m.in. osoby uzależnione, zagrożone
uzależnieniem wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmujące się pracą z rodzinami, w których
występują problemy z uzależnieniami, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz wszyscy,
którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei
trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Program przedstawia zadania własne Gminy wynikające przede wszystkim z:
1.
2.

Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137);
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030
z późn. zm.);
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oraz z niżej wymienionych ustaw i rozporządzeń:
1)
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1390);
2)
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508
z późn. zm.);
3)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492).

CEL GŁÓWNY PROGRAMU
Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie
narkomanii, zmniejszenie tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów
niezbędnych do radzenia sobie z już występującymi problemami na poziomie lokalnym.

CELE OPERACYJNE
I.

Zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie
narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

II.

Ograniczanie zjawiska picia alkoholu oraz używania narkotyków przez
dzieci i młodzież.

III.

Wdrażanie nowych form profilaktyki, kierowanej w szczególności do dzieci,
młodzieży i rodziców.

IV.

Zwiększanie oddziaływań promujących zdrowy styl życia, wolny od alkoholu
i narkotyków.

Miejski

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

na 2019 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu Nr IV/26/ 2018 z dnia
28 grudnia 2018 r.
Na realizację programu zaplanowano w budżecie miasta kwotę w wysokości:
690.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, którą zwiększono o kwotę: 41.858,00 zł
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/134/2019 z dnia 30 października 2019 r., na zwalczanie
narkomanii zaplanowano kwotę w wysokości: 50.000,00 zł..
Powyższe kwoty rozmieszczono w następujących działach, rozdziałach:

Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
– 731.858,00 zł oraz
rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii
– 50.000,00 zł
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Tabela nr 48. | Realizacja określonych powyżej celów szczegółowych i zadania, które podejmowano w określonych kierunkach.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem
Koszt
realizacji
działania

Zadanie/Działania

Osiągnięty efekt/rezultaty

W ramach wsparcia osób i rodzin z problemem narkotykowym, udzielano wsparcia
psychologicznego. Psycholog - Specjalista terapii uzależnień od narkotyków dyżurował w każdy
poniedziałek miesiąca od 15.00 do 19.00 w budynku obok Muszli Koncertowej na Łowickich
Błoniach.

Podejmowanie działań mających na celu
udzielanie porad i konsultacji osobom
uzależnionym, zagrożonych narkomanią, ich
rodzinom i innym poprzez prowadzenie działań
motywujących do podjęcia leczenia

15 709,50

Dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
udział w konferencjach ogólnopolskich
i regionalnych

RAPORT

150,00
40,00

O

STANIE

W 2019 roku specjalistyczną pomocą psychologiczną objęto 54 osoby, którym udzielono 209
konsultacji. Spośród 54 korzystających z pomocy specjalisty odnotowano 19 przypadków osób
związanych z problemem uzależnienia od narkotyków, 26 osób współuzależnionych
lub zainteresowanych wiedzą na temat leczenia uzależnienia od narkotyków w związku
z funkcjonowaniem z osobą uzależnioną w domu. W 9 przypadkach osoby kontaktowały się
z psychologiem w związku z problemami osobistymi. Z pomocy specjalisty korzystały osoby
z terenu miasta Łowicza i spoza miasta. 41 osób zamieszkiwało w Łowiczu, a 13 osób to osoby
zamieszkujące poza Łowiczem w miejscowościach ościennych. W 2019 roku cechą
charakterystyczną pacjentów korzystających z pomocy specjalisty było zażywanie amfetaminy.
Odnotowano tylko jeden przypadek osoby zażywającej heroinę i jeden przypadek osoby
zażywającej dopalacze. Istotnie wzrosła liczba osób pozostających w stałym kontakcie
terapeutycznym, a także osób zgłaszających problemy osobiste i wychowawcze związane z DDA.
W 2019 roku sfinansowano udział w szkoleniu Głównego Specjalista ds. profilaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą:
„Jak zgodnie z prawem, wykonywać ustawowe obowiązki komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych związane z opiniowaniem lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu oraz kontrola
wykonywania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na gruncie najnowszych przepisów
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ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy kodeks
postepowania administracyjnego i zasady kontroli przedsiębiorców – krok po kroku”. Ponadto
sfinansowano koszty przejazdu do Łodzi Głównego Specjalista ds. profilaktyki, rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w związku z udziałem w konferencji
pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom na poziomie lokalnym, perspektywa współpracy – zadania,
efekty”. Organizatorem konferencji było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi –
Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego.

Finansowanie wniosków i opinii biegłych
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
wniesionych do sądu w sprawie o zobowiązanie
do podjęcia leczenia odwykowego

8 220,00

Zgodnie z art. 24 - 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
jednym z zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest prowadzenie
postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu. W 2019 roku Komisja skierowała 21
wniosków do Sądu Rejonowego w Łowiczu, dotyczących wszczęcia sądowego postępowania,
w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. W związku z powyższym zachodziła
konieczność wydatkowania środków finansowych, ogółem kwoty: 8.220,00 zł na sporządzenie
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz należności dotyczących opłaty za dokonanie
wpisu sądowego. Opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu sporządzają wspólnie biegli
sądowi, lekarz psychiatra i psycholog lub specjalista terapii uzależnień. W 2019 roku wzrosły
wydatki z tym związane, z powodu wzrostu wysokości zaliczek przekazywanych za sporządzone
opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problem narkomanii pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą
W 2019 roku kontynuowano udzielanie wsparcia psychologicznego w zakresie podstawowej
pomocy psychologicznej osobom zamieszkującym na terenie miasta Łowicza, które doświadczają
przemocy w rodzinie lub są nią zagrożone. Dyżury psychologa odbywały się w soboty
w godzinach od 16.00 do 19.00 w budynku obok Muszli Koncertowej na Łowickich Błoniach.
Najczęstszymi występującymi problemami, z którymi zgłaszali się mieszkańcy, były:

Zwiększanie skuteczności i dostępności
specjalistycznej pomocy dla rodzin,
w związku z występowaniem przemocy
w rodzinie

17 669,11

- różne rodzaje przemocy: emocjonalna, fizyczna, zaniedbanie, przemoc rówieśnicza (poradnictwo
psychologiczne, wsparcie psychiczne),
- problemy emocjonalne u dzieci i dorosłych (poradnictwo
psychologiczne, wsparcie psychiczne, terapia psychologiczna),
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- problemy wychowawcze (poradnictwo psychologiczne, terapia psychologiczna, wsparcie
psychiczne),
- problemy rodzinne (poradnictwo psychologiczne, terapia psychologiczna, wsparcie psychiczne),
- problemy z uzależnieniami (poradnictwo psychologiczne, wsparcie psychiczne, terapia
psychologiczna).
Pomocy psychologicznej udzielono w związku z występowaniem:
- przemocy – 15 rodzinom i 30 osobom w tych rodzinach,
- problemów emocjonalnych – 10 rodzinom i 14 osobom z tych rodzin,
- problemów wychowawczych – 12 rodzinom i 30 osobom z tych rodzin,
- problemów rodzinnych – 12 rodzinom i 19 osobom z tych rodzin,
- uzależnień – 3 rodzinom i 8 osobom z tych rodzin.
W 2019 roku udzielono wsparcia psychologicznego 42 osobom, w tym 31 osobom z terenu miasta
Łowicza. Zgłaszały się także rodziny spoza Łowicza, które na swoim terenie nie miały możliwości
skorzystania z pomocy psychologicznej. Było to 11 osób, którym udzielono pomocy i wsparcia
psychologicznego. Ogółem udzielono 164 konsultacji.
W 2019 roku po raz piąty zrealizowano i poprowadzono zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla
osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Program terapeutyczny dla DDA realizowano
od końca czerwca do połowy listopada 2019 roku. Zajęcia odbywały się systematycznie dwa razy
w miesiącu w soboty od godziny 9.00 do 17.00. w budynku obok muszli koncertowej.

Realizacja zajęć edukacyjno-terapeutycznych
dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci
Alkoholików

6 400,00

Celem prowadzonych zajęć było między innymi:
- zdobywanie wiedzy na temat funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym i ról
przyjmowanych przez dzieci w niej wychowywanych,
- uzyskanie wiedzy na temat wpływu doświadczeń z dzieciństwa na dorosłe życie człowieka,
- zrozumienie i uporządkowanie dotychczasowych przeżyć
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przez uczestników,
- możliwość indywidualnego prześledzenia przez uczestników wpływu przeżyć z dzieciństwa na
obecne problemy w bliskich związkach,
- rozliczanie przeszłości oraz pozostawienie za sobą dzieciństwa i skupienia się w pełni na
aktualnym życiu,
- rozpoznanie własnych zasobów, zalet, wartości i wzmocnienie poczucia własnej wartości.
Do programu zgłosiło się 12 osób (8 kobiet i 4 mężczyzn), z których do udziału w programie
zakwalifikowano 12 osób. Dwóch uczestników, to trzeźwiejący alkoholicy z długim stażem
abstynencji. Najmłodsza uczestniczka miała 18 lat, a najstarszy 46 lat. Dwoje uczestników to
uczniowie klas maturalnych, pozostali to osoby pracujące zawodowo. Z miasta Łowicza
uczestniczyło w zajęciach grupowych 7 osób, 5 uczestników to osoby spoza miasta (3 osoby
z gminy Łowicz, 1 z gminy Nieborów , 1 z gminy Bielawy).
W 2019 roku zorganizowano szkolenie pod nazwą: „Procedura Niebieskiej Karty – aspekty
formalne i dobre praktyki”, w którym uczestniczyli członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, członkowie Powiatowej Komendy Policji, pracownicy socjalni
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagodzy szkolni szkół podstawowych.
Podczas szkolenia poruszano tematykę niżej wymienionych zagadnień:
- charakterystyka zjawiska przemocy,
Organizowanie szkoleń zwiększających
kompetencje służb w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

1850,00 zł

- procedura „Niebieskie karty” jako forma pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc,
- kompetencje służb w ramach procedury NK,
- role i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych,
- role i zadania Grup Roboczych,
- realizacja procedury NK w sytuacji przemocy wobec dziecka,
- dobre praktyki w pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi
przemocy,
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- dobre praktyki w pracy z osobami stosującymi przemoc,
- dobre praktyki w sytuacji przemocy wobec dzieci.
Ponadto trzech przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
uczestniczyło w szkoleniu pod nazwą: „Przemoc w relacjach rodzinnych – wobec dzieci,
dorosłych, osób starszych i z niepełnosprawnością”, które zorganizowano w ramach programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gromadzenie i udostępnianie informacji
na temat miejsc i możliwości udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym

bez
zaangażowani
a środków
finansowych

Wszystkie osoby, zgłaszające się w godzinach pracy urzędu z problemami dotyczącymi
nałogowego nadużywania alkoholu lub narkotyków przez członków rodziny otrzymywały
informacje dotyczące sądowej procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, pomoc
w napisaniu i złożeniu wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz informacje o działalności poszczególnych placówek i instytucji działających w tym zakresie
na terenie naszego miasta.

W minionym roku nadal kontynuowano zadanie dotyczące wsparcia zadania poprzez prowadzenie
zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
które prowadziła organizacja pozarządowa. Dofinansowanie otrzymała jedna organizacja
pozarządowa:
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło przy Parafii Świętego Ducha –
35.000,00 zł.
Prowadzenie zajęć
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym

35 000,00
171,14

Stowarzyszenie prowadziło zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, pod nazwą „Integracja dzieci
i młodzieży”, zgodnie z zawartą umową przyznającą dotację. Stowarzyszenie w trakcie
prowadzonych zajęć, zapewniało przede wszystkim pomoc w nauce, organizowanie różnorodnych
zajęć edukacyjnych, profilaktycznych, rekreacyjnych, wychowawczych i sportowych.
Dzieci i młodzież w trakcie prowadzonych zajęć otrzymywały pomoc żywieniową,
którą zapewniała świetlica. W ramach realizacji zadania organizatorzy zorganizowali
siedmiodniową krajoznawczą wycieczkę wyjazdową nad morze do Łeby.
W okresie wakacji część dzieci wyjechała na kolonie do Spały, których organizatorem była
łowicka Caritas. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło przy Parafii
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Świętego Ducha w minionym roku objęło swoją pomocą i opieką 30 uczestników zajęć. Ponadto
uczestnicy zajęć opiekuńczo-wychowawczych otrzymali bezpłatnie talony na paczki podczas
organizowanej miejskiej imprezy integracyjnej dla dzieci „Choinka 2019” oraz słodycze z okazji
Świąt Wielkanocnych (kwota słodyczy: 171,14 zł).
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
W II Liceum Ogólnokształcącym zrealizowano warsztaty profilaktyczne pod nazwą: „ Pozytywna
profilaktyka liderska i rówieśnicza motywacja nastolatka a zachowania ryzykowne, używki,
alkohol”, w których wzięło udział 103 uczniów szkoły. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych
nr 3 zrealizowano warsztaty edukacyjno - profilaktyczne pod nazwą: „Sprawdź, czy Twoje picie
jest bezpieczne ”, w których wzięło udział 115 uczniów szkoły. W II Liceum Ogólnokształcącym
zrealizowano warsztaty profilaktyczne pod nazwą: „Konsekwencje i wpływ alkoholu na rozwój
psychofizyczny młodego pokolenia- sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, w których wzięło
udział 177 uczniów.
Organizowanie i realizowanie programów
profilaktycznych i socjoterapeutycznych
zapobiegających uzależnieniom, adresowanych
przede wszystkim do dzieci i młodzieży na
terenie szkół i innych placówek oświatowo –
wychowawczych

3 400,00

Organizacja pozalekcyjnych zajęć

152 880,00
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W ramach działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zrealizowano niżej wymienione
zajęcia, których adresatami byli uczniowie szkół. W Szkole Podstawowej nr 4 zrealizowano
warsztaty profilaktyczne z cyklu budowania szkolnego systemu przeciwdziałania
uzależnieniom od narkotyków, w którym wzięło udział 73 uczniów. W Szkole Podstawowej
nr 7 zrealizowano program wykładowo –warsztatowy dla młodzieży z zakresu profilaktyki
uzależnień – narkotyki, dopalacze, w których wzięło udział 112 uczniów. W II Liceum
Ogólnokształcącym zrealizowano warsztaty profilaktyczne pod nazwą: „Współczesne
narkotyki, - dopalacze jak się przed nimi bronić”, w których wzięło udział 132 uczniów
szkoły. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 zrealizowano program wykładowo –
warsztatowy dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień – narkotyki, dopalacze,
w których wzięło udział 200 uczniów szkoły. W I liceum Ogólnokształcącym zrealizowano
program wykładowo-warsztatowy pod nazwą: „ Nowe narkotyki, dopalacze”, w których
wzięło udział 80 uczniów szkoły.
W ramach realizacji zadania, dofinansowano w 2019 roku organizację różnorodnych zajęć
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sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

77.148,10

sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.
Dotację na realizację zadań otrzymały niżej wymienione kluby sportowe:
1. Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW”- 25.000,00 zł.
Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej
przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu po 1,5
godziny, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, udział we współzawodnictwie
sportowym, organizacja letniego obozu sportowego w Pieninach, prowadzenie zajęć
profilaktycznych.
2. Klub sportowy „Księżak” – 10.000,00 zł (koszykówka).
Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo - treningowych dla (chłopców i dziewcząt) dla dwóch
grup wiekowych: 3-4 klasa Szkoły Podstawowej oraz 1-2 klasa Szkoły Podstawowej),
zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
organizowanie
różnorodnych
form
współzawodnictwa
sportowego,
uczestnictwo
w ogólnodostępnych imprezach sportowych, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży
możliwości rozwoju, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna
liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób, prowadzenie zajęć profilaktycznych
i terapeutycznych.
3. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” – 22.000,00 zł (tenis stołowy).
Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego szkoleniowo – treningowych dla dzieci i młodzieży
(chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna
liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób, udział we spółzawodnictwie sportowym,
prowadzenie zajęć profilaktycznych.
4. Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” – 14.000,00 zł. (siatkówka).
Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn męskich, (początkującej
i zaawansowanej) z zakresu piłki siatkowej, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego,
zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w
jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć
profilaktycznych.
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5. Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” – 16.000,00 zł.
Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców), sportowo rekreacyjnych, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy
w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie
10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
6. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” – 26.000,00 zł.
Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych, zajęć szachowych, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu
w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność
uczestników w jednej drużynie 15 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja
obozu rekreacyjnego w Darłówku w okresie 9-18.08.2019 r., prowadzenie zajęć profilaktycznych.
7. Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” – 5.380,00 zł.
Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej (dla
w wieku 6-9 lat i 10-13 lat), minimalna liczebność grupy początkującej 10
– zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność
zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

dzieci
osób
grupy
udział

8. Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF – 11.500,00 zł.
Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna
liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny,
udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego,
prowadzenie zajęć profilaktycznych.
9. UKS „Pijarski Klub Sportowy” – 10.000,00 zł.
Zadanie polegało na organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie biegów
lekkoatletycznych, szachów oraz piłki siatkowej dla trzech sekcji 2 razy w tygodniu w okresie
zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników
w jednej grupie – 10 osób, zapewnienie młodzieży prawidłowego rozwoju fizycznego w tym
poprawienie sprawności psychoruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia,
prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
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problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.
10. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO – 13 000,00 zł.
Realizacja zadania pt. „Galopem po wiedzę”, polegała na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć
rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dwóch grupach
wiekowych (7-12 lat) i (13-18 lat), propagowaniu zdrowego stylu życia, zapewnienie
prawidłowego rozwoju fizycznego, nabycie podstaw techniki i umiejętności jazdy konnej,
prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej. Zadanie realizowane było od 1 marca
do 31 sierpnia 2019 roku. Ponadto dofinansowano zatrudnienie pięciu animatorów sportu
na dwóch boiskach sportowych „Orlikach” i lodowisku w okresie zimy na kwotę: 77 148,10 zł.
Półkolonie zimowe zorganizowano w trakcie trwania ferii zimowych od 11 do 22 lutego w Szkole
Podstawowej nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 3. Ogółem w półkoloniach uczestniczyło:
- w Szkole Podstawowej nr 2 – 35 uczniów, w tym 21 uczniów SP nr 2, 7 uczniów SP nr 1, 4
uczniów SP nr 4, 2 uczniów SP nr 7, i 1 uczeń SP nr 3,
- w Szkole Podstawowej nr 3 – 35 uczniów, w tym 34 uczniów SP nr 3 i i 1 uczeń SP nr 1 .
Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem wypoczynku podczas ferii
zimowych i wakacji

112 209,60

Ponadto współorganizowano w dniach od 8 do 22 lutego 2019 r., półkolonie zimowe w Pijarskiej
Szkole Podstawowej, w których wzięło udział 102 uczestników, w tym 20 uczestników spoza
szkoły pijarskiej. Ponadto w okresie wakacji letnich zorganizowano dwa turnusy półkolonii letnich
w Szkole Podstawowej nr 2.
W pierwszym turnusie od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r., uczestniczyło 35 uczniów szkół
podstawowych, w tym 26 uczniów SP nr 2, 2 uczniów SP nr 1, 2 uczniów SP nr 3, 3 uczniów SP
nr 4,1 uczeń SP nr 7 i 1 uczeń z Pijarskiej Szkoły Podstawowej.
W drugim terminie od 8 do 19 lipca uczestniczyło 33 uczniów szkół podstawowych, w tym 20
uczniów SP nr 2, 5 uczniów SP nr 1, 6 uczniów SP nr 4 i 2 uczniów SP nr 7.
W programie półkolonii realizowano różnorodne zajęcia i warsztaty m.in. zajęcia edukacyjne,
plastyczne i sportowe. Dzieci wyjeżdżały na wycieczki m.in. do płockiego ogrodu zoologicznego,
płynęły statkiem po Wiśle, wyjechały do kutnowskiego Aquaparku i gospodarstwa
agroturystycznego.
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Zorganizowano także 10 - dniowe kolonie wyjazdowe, w których uczestniczyło 50 uczniów
wytypowanych przez pedagogów szkolnych z miejskich szkół podstawowych.
Dzieci i młodzież wyjechały w terminie od 26 lipca do 4 sierpnia do miejscowości Bustryk Ząb
koło Zakopanego (woj. małopolskie). Koloniści zostali zakwaterowani w DW HARNAŚ
w Bustryku.
Koloniści podczas trwania wypoczynku uczestniczyli w wielu wycieczkach pieszych
i wyjazdowych m.in. nad Morskie Oko, do Zakopanego, Rusinową Polanę i Gubałówkę. Program
kolonii obejmował także zajęcia profilaktyczne oraz kulturalno-sportowe, ognisko, dyskoteki
i kolonijny chrzest góralski z rąk prawdziwego Harnasia, różne konkursy kolonijne.

Podejmowanie działań edukacyjnych
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i
narkomanii adresowanych do rodziców

500,00
1 200,00

Prowadzenie działalności profilaktycznej
w stosunku do dzieci i młodzieży z zakresu
wiedzy o patologiach społecznych (m.in.
konkursów, imprez integracyjnych,
happeningów, koncertów i innych)

RAPORT

35 880,00
4 452,09

O

STANIE

W ramach realizacji zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjne pod nazwą: „ Kryzys w życiu
nastolatków – depresje
i zachowania ryzykowne, używki i alkohol” wśród rodziców
uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu. W zajęciach uczestniczyło 153 rodziców,
uczniów w/w szkoły. W ramach edukacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii zrealizowano
zajęcia pod nazwą: „Nowe narkotyki, dopalacze” w których uczestniczyło 55 rodziców ze Szkoły
Podstawowej nr 7 w Łowiczu oraz 153 rodziców z II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.
W Szkole Podstawowej nr 4 zrealizowano szkolenie dla rodziców z cyklu budowanie szkolnego
systemu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, w którym uczestniczyło 60 rodziców.
Wzorem lat ubiegłych również w minionym roku kalendarzowym dofinansowano zorganizowanie
miejskiej imprezy integracyjnej, dla dzieci i młodzieży „Choinka’ 2019”. Do udziału w imprezie
zaproszono, między innymi dzieci
i młodzież uczestniczącą w zajęciach opiekuńczowychowawczych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej
Koło przy parafii Świętego Ducha oraz dzieci ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
„Nadzieja”. Dzieci otrzymały bezpłatne talony na paczki, które były rozdawane przez Mikołajów
podczas trwania imprezy.
Wzorem lat ubiegłych również w minionym roku kalendarzowym dofinansowano
zorganizowanie miejskiej imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży „Choinka 2019”.
Ponadto dofinansowano organizację piątej edycji profilaktycznej imprezy plenerowej
„PaTosfera – Profilaktyka według Ekonomika”, która odbyła się 30 maja 2019 r. Ideą
przedsięwzięcia jest promowanie mody na życie bez uzależnień, edukacja młodzieży jak żyć
bez nałogów, a przez to zapobieganie narkomanii czy alkoholizmowi, promowanie różnych
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form spędzania czasu wolnego, budowanie współpracy ze służbami mundurowymi
i lokalnymi przedsiębiorcami, integracja środowisk szkół ponadpodstawowych.

Zakup wydawnictw, prasy i innych materiałów
edukacyjnych oraz opracowywanie i
wykonywanie materiałów służących
oddziaływaniom profilaktycznym z zakresu
miejskiego programu

8 054,00

Organizowanie, współorganizowanie
i finansowanie szkoleń, warsztatów
i konferencji, podnoszących poziom wiedzy,
kwalifikacji i umiejętności osób realizujących
zadania profilaktyczne oraz członków Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

150,00
347,00

Rozszerzenie oferty z zakresu rozwiązywania
problemów alkoholowych poprzez

109 470,00

doposażenie placów zabaw

RAPORT
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W ramach realizacji zadania sfinansowano kolejną prenumeratę na 2020 rok jednego egzemplarza
czasopisma „Świat Problemów” – miesięcznika poświęconego profilaktyce i rozwiązywaniu
problemów alkoholowych oraz zaprenumerowano zakup dwunastu egzemplarzy czasopisma
„Remedium”. Czasopismo „Remedium” jest miesięcznikiem, poruszającym problematykę
profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia oraz poszerzającym wiedzę z zakresu problemów
wychowawczych. Czasopismo Remedium przekazywane jest do pięciu szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz oraz do Pijarskiej Szkoły
Podstawowej. Sześć egzemplarzy jest przekazane do szkół średnich. Ponadto dokonano
prenumeraty dwóch egzemplarzy czasopisma „Niebieska Linia”. Czasopismo jest
dwumiesięcznikiem poświęconym problematyce przemocy. Dokonano również zakupu pakietów
edukacyjnych pod nazwą: „Bezpieczna rodzina” oraz „ Reaguj na przemoc”.
W ramach realizacji zadania sfinansowano udział w szkoleniu członka Miejskiej Komisji
Rozwiązywania problemów Alkoholowych pod nazwą: „Jak zgodnie z prawem, wykonywać
ustawowe obowiązki komisji rozwiązywania problemów alkoholowych związane z opiniowaniem
lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu oraz kontrola wykonywania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na gruncie najnowszych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy kodeks postępowania administracyjnego i zasady
kontroli przedsiębiorców – krok po kroku”. W ramach realizacji zadania z zakresu
przeciwdziałania narkomanii dofinansowano szkolenie jednemu z pedagogów szkolnych pod
nazwą: „Dopalacze – nowe wyzwanie dla pracowników szkół oraz placówek oświatowych.
W ramach realizacji zadania przeprowadzono modernizację placu zabaw na Błoniach. Zakres prac
obejmował wykonanie naprawy nawierzchni z płyt SBR, demontaż starych płyt wraz
z uzupełnieniem podbudowy, oczyszczeniem płyt i ich ponowny montaż na placu zabaw dla
małych dzieci. Wykonanie nowej nawierzchni z płyt SBR na powierzchni 325 m2. Dostarczenie
i montaż urządzenia zabawowego: „linarium walec” i huśtawkę typu „bocianie gniazdo”. Prace
zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz instrukcjami montażu urządzeń
zabawowych. Wykonawca prac firma: NOVA- Jerzy Łebski ul. Powstańców 1863 r nr 2, 99- 400
Łowicz. Prace zostały zakończone, wartość wykonanych prac wyniosła: 109 470,00 zł.
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Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego
Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych upoważnieni przez
wójta(burmistrza, prezydenta miasta), mogą dokonywać kontroli przestrzegania przez
przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad i warunków
korzystania z tych zezwoleń. Kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych dokonuje się
również w oparciu o ustawę prawo przedsiębiorców, która wprowadziła obowiązek
zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie takie musi
mieć charakter pisemny i zawierać elementy wskazane w ustawie, tj.:
- oznaczenie organu;
- datę i miejsce wystawienia;
- oznaczenie przedsiębiorcy poddawanego kontroli;
Kontrole punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych prowadzone przez
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

bez
zaangażowani
a środków
finansowych

- wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
- podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.
Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie
wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga
ponownego zawiadomienia. Zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców zawiadomienie nie musi
zawierać dokładnej daty, w której organ zamierza przeprowadzić kontrolę. Doręczenie
zawiadomienia powinno zostać dokonane z zachowaniem wymogów Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Dodać należy, że wszyscy przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, czy to w miejscu sprzedaży czy też poza miejscem sprzedaży są na bieżąco
edukowani i informowani o konieczności przestrzegania zasad i warunków prowadzenia sprzedaży
napojów alkoholowych, a w szczególności konieczności przestrzegania zakazu sprzedaży napojów
alkoholowych osobom nieletnim oraz konsekwencjach jakie może ponieść sprzedawca
w przypadku ich nieprzestrzegania. Systematycznie przypomina się o konieczności legitymowania
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młodych ludzi, w przypadku wątpliwości w stosunku do ich pełnoletności. W minionym roku nie
odnotowano żadnych sygnałów oraz nie wpłynął żaden wniosek dotyczących nie przestrzegania
przez przedsiębiorców warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto
do zadań Komisji należy również opiniowanie w formie postanowień zgodności lokalizacji
punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej. W 2019 roku Komisja
zaopiniowała i wydała 22 postanowienia w sprawie zgodności z przyjętym przez Gminę Miasta
Łowicza limitem liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zgodności z zasadami
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W 2019 roku Komisja
negatywnie zaopiniowała 3 wnioski na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, z powodu
braku wolnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu
oraz na piwo. Rada Miejska uchwałą nr V/35/2019 r. z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniła
wcześniejszą uchwałę nr LX/421/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Łowicza. Zmianą wcześniejszej
uchwały podniesiono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 %
zawartości alkoholu oraz na piwo z ilości 100 na 120 zezwoleń.

Występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela posiłkowego

bez
zaangażowani
a środków
finansowych

Nie miało miejsca takie zdarzenie.

Składanie do organów policji wniosków
o wszczęcie postępowania dowodowego

bez
zaangażowani
a środków
finansowych

W minionym roku Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego
nie wszczynał żadnego postępowania w sprawie o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. W roku 2019 nie składano do organów policji żadnych wniosków o wszczęcie
postępowania dowodowego.

Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
Współpraca i wsparcie działań organizacji
abstynenckich oraz innych organizacji
działających na terenie naszego miasta
w zakresie rozwiązywania problemów

RAPORT

7 120,00
1 000,00

O

STANIE

W ramach realizacji zadania finansowano koszty wynagrodzenia osoby sprawującej nadzór nad
obiektem, w którym dyżurują specjaliści z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ponadto w ramach realizacji zadania zakupiono dwie sztuki ALKOgogli, które przekazano dla
potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
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W ramach zadania zakupiono i przekazano również dla potrzeb Komendy Powiatowej
Policji dwie sztuki NARKOgoglii. Zakupione przedmioty wykorzystywane są przede
wszystkim podczas profilaktycznych spotkań przedstawicieli policji z dziećmi i młodzieżą
w szkołach oraz w trakcie różnorodnych plenerowych imprez profilaktycznych.

alkoholowych

W dniu 28 września 2019 roku, w godzinach 9.00. - 12.00 odbył się XXVII Łowicki Bieg
Trzeźwości o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza. Głównym organizatorem Biegu była po raz
kolejny Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łowiczu. Kolejny Bieg
Trzeźwości zorganizowano przy znacznym udziale pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Łowiczu. Bieg odbył się w Parku Błonie im. Bohaterów Września 1939 r. w Łowiczu. Otwarcia
Biegu dokonał Burmistrz Miasta Łowicz – Krzysztof Jan Kaliński wraz z Przewodniczącym
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Cezarym Gawrońskim. Uczestnicy
biegów byli podzieleni na poszczególne kategorie wiekowe i w zależności od tego pokonywali
wyznaczony dla nich dystans:

Promocja zdrowego, trzeźwego stylu życia
poprzez organizację Łowickiego Biegu
Trzeźwości

8 447,54

1)

przedszkolaki (rocz.2013 i młodsi) dziewczęta – 100 m,

2)

przedszkolaki (rocz.2013 i młodsi) chłopcy – 100 m,

3)

SP - klasy I-II (rocz. 2012 i 2011) dziewczęta - 200 m,

4)

SP - klasy I -II (rocz. 2012 i 2011) chłopcy - 300 m,

5)

SP - klasy III-IV (rocz. 2010 i 2009) dziewczęta - 400 m,

6)

SP - klasy V-VI (rocz. 2008 i 2007) dziewczęta - 500 m,

7)

SP - klasy III-IV (rocz. 2010 i 2009) chłopcy - 600 m,

8)

SP - klasy V-VI (rocz. 2008 i 2007) chłopcy - 700 m,

9)

SP - klasa VII,VIII, kl. I szkoły ponadpodstawowej (rocz. 2006 - 2004) dziewczęta - 900
m,

10) SP - klasa VII,VIII, kl. I szkoły ponadpodstawowej (rocz. 2006 i 2004) chłopcy - 1.400 m,
11) Bieg główny pow. 16 lat - 5000 m.
Biegi odbywały się zgodnie z planem czasowym ustalonym przez organizatorów i ujętych w
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regulaminie. W XXVII Łowickim Biegu Trzeźwości ogółem wzięło udział 257 osób. Zwycięzcy
poszczególnych kategorii biegowych otrzymywali puchar, medal, dyplom, nagrodę rzeczową
(zakupiono plecaki i torby sportowe) wraz z paczką ze słodkim poczęstunkiem. Pozostali
uczestnicy biegu otrzymywali paczkę ze słodkim poczęstunkiem, medal oraz dyplom
za uczestnictwo w XXVII Łowickim Biegu Trzeźwości. Ponadto dodatkowo uhonorowano
pucharami, ufundowanymi przez Miejska Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu. Najmłodszy uczestnik miał 1 rok i 1 miesiąc,
a najstarszy 59 lat. Po raz kolejny do słodkich paczek dołożyło się Stowarzyszenie „Starzyńskiego
Biega”, które ufundowało każdemu uczestnikowi soczek owocowy. Zabezpieczenie medyczne
imprezy zapewnili ratownicy medyczni z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odbyło się 13 posiedzeń plenarnych Komisji w pełnym
składzie osobowym oraz 12 posiedzeń zespołu motywacyjno – interwencyjnego, 12 posiedzeń
zespołu profilaktyczno – kontrolnego oraz w ramach zespołu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie przedstawiciele komisji uczestniczyli 25 razy w posiedzeniach grup roboczych.
W 2019 roku Komisja rozpatrzyła łącznie 37 spraw dotyczących zobowiązania do podjęcia
leczenia odwykowego:
- 26 nowych sprawy, które wpłynęły do MKRPA w 2019 roku,
Prowadzenie rozmów motywujących z osobami
uzależnionymi od alkoholu oraz ponoszenie
wydatków związanych z działalnością Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

- pozostałe 11 spraw to sprawy z lat poprzednich.
71 154,51

Komisja umorzyła 3 sprawy, a 21 skierowała do Sądu, celem kontynuowania sądowej procedury
zobowiązania do leczenia odwykowego.
Do MKRPA w 2019 roku wnioski o leczenie odwykowe wnieśli:
- Prokuratora Rejonowa - 2
- Komenda Powiatowa Policji – 5
- Sąd Rejonowy – Kuratorzy zawodowi – 3
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3,
- członkowie rodzin – 13.
Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku
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stanowiły kwotę: 68 161,50 zł.
Zespół motywacyjno-interwencyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
prowadził wielokrotnie rozmowy z osobami skierowanymi do komisji, celem podjęcia przez nich
dobrowolnego leczenia odwykowego oraz prowadzono rozmowy z członkami ich rodzin.
Współpraca z instytucjami: szkołami
podstawowymi, gimnazjami
i ponadgimnazjalnymi, Wojewódzkim
Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu, Sądem
Rejonowym w Łowiczu, Komendą Powiatową
Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Łowiczu, Poradnią Leczenia
Uzależnień, Polskim Czerwonym Krzyżem,
Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną,
Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w
Łodzi, Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
Państwową Agencją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, stowarzyszeniami
działającymi w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych
i innymi instytucjami

bez
zaangażowani
a środków
finansowych

Kontynuowano współpracę z przedstawicielami wszystkich instytucji i placówek funkcjonujących
na terenie miasta, związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wspomaganie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej

W przypadku utworzenia Centrum Integracji
Społecznej przewiduje się udzielenie wsparcia
finansowego

bez
zaangażowani
a środków
finansowych

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje jako jedno
z zadań własnych gminy, możliwości wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie
i finansowanie centrów integracji społecznej. Powyższa placówka nie funkcjonuje w naszym
mieście, dlatego nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków finansowych na powyższe
zadanie.

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym
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tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego

417 195,00
Pomoc społeczna osobom uzależnionym
i ich rodzinom

5 806,00
środki MOPS

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby
i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie
w warunkach odpowiadających godności człowieka. W 2019 roku ogółem z pomocy materialnej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało 947 rodzin.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, między innymi z powodu alkoholizmu oraz
narkomanii. I tak z powodu alkoholizmu w minionym roku objęto pomocą społeczną 71
środowisk domowych, w tym 94 osoby, a z powodu narkomanii pomocą objęto 4 środowiska
domowe, w tym 7 osób. W 2019 roku zawarto 2 kontrakty socjalne, w związku z występowaniem
narkomanii lub alkoholizmu. W/w rodzinom przyznano pomoc społeczną na kwotę:
417 195,00 złotych i 5 806,00 złotych.
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok
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IX. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY DLA MIASTA
ŁOWICZA
Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ukierunkowane są
na wspieranie rodzin biologicznych dzieci, które zostały już umieszczone w pieczy zastępczej,
względnie rodzin, w których, uwagi na sposób realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
występuje zagrożenie, że będą musiały być podjęte działania zmierzające do objęcia dzieci tą pieczą.
Mając na uwadze realizację tego zadania, gminy przyjmują trzyletni program wspierania rodziny,
który jest elementem składowym strategii rozwiązywania problemów społecznych.
W oparciu o założenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej opracowano kolejny 3-letni „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”,
który przyjęto Uchwałą Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 maja 2019 r. Nadzór nad
jego realizacją powierzono Radzie Miejskiej w Łowiczu. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organ wykonawczy gminy
jest zobowiązany do przedłożenia, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, radzie gminy rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z informacją o potrzebach
związanych z ich realizacją.
Adresatami „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021” są rodziny z terenu
miasta Łowicza, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone różnymi zjawiskami
dysfunkcjonalności i wykluczeniem społecznym, przeżywające trudności w sferze opiekuńczo –
wychowawczej względem dzieci, w szczególności rodziny, w których istnieje zagrożenie
umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej lub rodziny, z których dzieci już przebywają w pieczy
zastępczej.
Jego głównym celem jest profesjonalne wsparcie rodzin z dziećmi z terenu miasta Łowicza,
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, poprzez
podejmowanie zintegrowanych i spójnych działań w zakresie wzmacniania potencjału i kompetencji
rodziny. Działania w ramach Programu koncentrują się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie,
również w sytuacjach, gdy dziecko zostało umieszczone poza rodziną biologiczną.
Dotyczą one następujących obszarów problemowych:
➢ Wsparcie rodzin z dziećmi w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej;
➢ Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny;
➢ Koordynacja działań różnych instytucji działających ze środowiskami dysfunkcyjnymi;
➢ Zmniejszanie skali zjawisk zaburzających prawidłowe funkcjonowanie rodziny: ubóstwo,
bezrobocie, nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia, przemoc
domowa, brak kompetencji rodzicielskich.
Realizatorem zadań przewidzianych Programie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu,
prowadzący współpracę ze sprzymierzonymi instytucjami i podmiotami wspierającymi dziecko
i rodzinę, działającymi na terenie Łowicza.
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REALIZACJA „GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY DLA MIASTA ŁOWICZA NA LATA 2019 – 2021” W 2019 ROKU

Tabela nr 49. | Realizacja celu głównego „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021” w 2019 roku.

Zadanie do realizacji

Działania podejmowane w
2019 roku w ramach
realizacji zadania

Wskaźniki ewaluacji
Działania podejmowane w 2019 roku w ramach realizacji zadania

Cel szczegółowy 1
Stabilizacja sytuacji rodziny w sferze socjalno-bytowej
Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych – 2 431 Diagnoza środowiska rodzinnego
stanowi bardzo złożony proces. Wymaga dużego zaangażowania ze strony pracowników socjalnych
oraz stałej współpracy z przedstawicielami innych instytucji i organizacji działających na rzecz
rodziny. Diagnoza składa się z kolejno następujących po sobie kroków:

1.1.
Wzmocnienie
bezpieczeństwa socjalnego i
bytowego rodzin
zagrożonych ubóstwem i/ lub
wykluczeniem społecznym

1. Rozpoznanie trudności osoby/rodziny i związanych z nimi niezaspokojonych potrzeb i oczekiwań
– pracownik socjalny na tym etapie określa podstawowe trudności osoby/rodziny,
które spowodowały zgłoszenie do systemu pomocy społecznej oraz związane z nimi potrzeby
i oczekiwania, których zaspokojenie może przyczynić się do poprawy jej sytuacji.
1.1.1. Diagnoza środowiska
rodzinnego przez pracownika
socjalnego

2. Rozpoznanie i wzmacnianie poziomu motywacji osoby/rodziny do współpracy z pracownikiem
socjalnym, tj. chęci, gotowości, możliwości współpracy, jej doświadczeń w samodzielnym
przezwyciężaniu trudnej sytuacji oraz opinii na temat skuteczności pomocy społecznej – pracownik
socjalny poprzez pytania otwarte ma możliwość poznać opinie osoby wspomaganej na temat jej
starań i prób samodzielnego wyjścia z trudnej sytuacji oraz opinie na temat użytecznych działań
przedstawicieli służb społecznych. Pracownik socjalny poznaje i wzmacnia poprzez parafrazę
wartości, aspiracje, nadzieje, wizje przyszłości preferowanej przez wspieraną osobę, by móc
zmotywować ją do udziału w procesie pomocowym oraz w dalszym działaniu połączyć cele
osoby/członków rodziny z celami instytucji.
3. Ocena sytuacji i funkcjonowania osoby lub rodziny, polega na zestawieniu wszystkich rodzajów
jej potrzeb, oszacowaniu ich ważności, wstępnym określeniu możliwości ich zaspokojenia
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w oparciu o jej zasoby własne, najbliższego środowiska i/lub innych instytucji oraz wskazaniu barier
utrudniających dotarcie do nich. Pozwoli to pracownikowi socjalnemu na podjęcie decyzji
o dalszych działaniach, których celem jest wzmocnienie osoby/rodziny i zmiana statusu
jej dotychczasowej sytuacji poprzez zaspokajanie konkretnych potrzeb. Ocena sytuacji
osoby/rodziny opiera się na opisie dokonanym przez osobę, jej najbliższych krewnych i znajomych,
współpracujących z nią do tej pory specjalistów, danych zawartych w dokumentach i bierze pod
uwagę sytuację społeczną, w jakiej znajduje się osoba lub rodzina. Skupia się nie tylko
na potrzebach i problemach, które należy rozwiązać, ale wyłania zasoby osoby i jej najbliższego
otoczenia. Diagnoza dotyczy kluczowych obszarów bio-socjo-psychicznych funkcjonowania osób
i rodzin, uwzględniając zgodnie z założeniami empowerment, określenie posiadanych przez
osobę/rodzinę zasobów. Ich wykorzystanie, doskonalenie (zwiększanie), będzie określać główne
kierunki prowadzonej pracy socjalnej. Poza standardowym działaniem pracownika socjalnego
w zakresie diagnozy sytuacji rodziny z dziećmi określa się również specyficzne jej obszary. Dotyczą
one: komunikacji podstawowej w rodzinie, codziennego życia rodziny, rozwoju dzieci, rozwoju
rodziców, rozwoju stosunków społecznych. Diagnoza - ocena nie jest czymś ostatecznym, w miarę
budowania prawidłowych relacji między pracownikiem socjalnym i rodziną, opis sytuacji rodziny
będzie coraz pełniejszy i w związku z tym zmianie ulegać będzie również diagnoza - ocena. Zdarza
się również, że w życiu rodziny występuje takie wydarzenie, które powoduje całkowitą zmianę
diagnozy - oceny (np. rozwód, narodziny nowego członka rodziny, podjęcie pracy przez dotychczas
bezrobotnego rodzica). Narzędziem wykorzystywanym przez pracowników socjalnych
do oceny sytuacji osoby lub rodziny jest wywiad środowiskowy, poszerzony o analizę SWOT.
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1.1.2. Udzielenie świadczeń z
pomocy społecznej rodzinom
znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej/ materialnej

Liczba rodzin objętych pomocą w formie świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych
i własnych – 686

1.1.3. Objęcie dożywianiem
dzieci na terenie placówek
oświatowych w ramach
realizacji programu
wieloletniego „Posiłek w szkole

Liczba świadczeń – 27 012 Liczba dzieci objętych dożywianiem - 256 Liczba posiłków – 27 012
MOPS w Łowiczu, jako gminna jednostka organizacyjna pomocy społecznej, stanowiąca instytucję
lokalnej polityki społecznej, w ramach podejmowanych w 2019 r. działań zapewniał podopiecznym
również pomoc w formie dożywiania – zwłaszcza dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
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zleconych i własnych – 1393
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i w domu
1.1.4. Ograniczanie ubóstwa
poprzez zwiększenie
bezpieczeństwa
żywnościowego osób/ rodzin
najbardziej potrzebujących w
ramach realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 –
2020współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD)

Liczba wydanych skierowań do otrzymywania pomocy w ramach realizacji Programu - 443 Liczba
osób objętych wsparciem w ramach realizacji Programu - 948 W 2019 r. realizowano Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). MOPS w tym zakresie współpracował z Łowickim
Stowarzyszeniem „Dać Szanse”

1.1.5. Zapewnienie potrzeb
bytowych dzieci z rodzin
dotkniętych ubóstwem w
formie stypendiów i zasiłków
szkolnych ZGM, Urząd Miejski

Liczba uczniów, którym przyznano i wypłacono świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym w formie stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego – 257 Stypendium przysługuje do 24
roku życia i może je otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskiego dochodu w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom
w następujących formach:
1.Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. kursach językowych,
zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych. Realizowane jest ono przelewem na rachunek
bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup podręczników, pomocy
dydaktycznych, pomocy szkolnych, stroju sportowego i przyborów szkolnych. Realizowane jest ono
poprzez przekazanie środków finansowych bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy
podmiotu realizującego świadczenie rzeczowe lub poprzez zwrot poniesionych kosztów,
na podstawie faktur i imiennych rachunków wystawionych na wnioskodawcę.
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3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów. Realizowane
jest ono poprzez zwrot poniesionych wydatków.

1.1.6. Wsparcie rodzin w
utrzymaniu mieszkań
komunalnych/ lokali socjalnych

Liczba rodzin zamieszkujących w komunalnych zasobach mieszkaniowych - 951 Liczba rodzin
zamieszkujących w komunalnych zasobach mieszkaniowych, którym przyznano dodatek
mieszkaniowy: − styczeń 2019 – 182 − luty 2019 – 178 − marzec 2019 – 172 − kwiecień 2019 – 175
− maj 2019 – 172 − czerwiec 2019 – 177 − lipiec 2019 – 167 − sierpień 2019 – 166 − wrzesień 2019
– 168 − październik 2019 – 162 − listopad 2019 – 164 − grudzień 2019 – 161. ZGM, w ramach
wsparcia rodzin, realizuje politykę umożliwiającą najemcom mieszkań komunalnych czy lokali
socjalnych odpracowanie zadłużenia czynszowego. W 2019 r. 4 osoby podpisały umowy
odpracowania zadłużenia, z czego 1 osoba nie wywiązała się z umowy, a 3 odpracowały zadłużenie
w całości.
Liczba żłobków/ klubów dziecięcych, oddziałów żłóbkowych w przedszkolach - 3
Liczba miejsc w żłobkach - 81
Liczba dzieci uczęszczających w ciągu danego roku do żłobków - 69

1.1.7. Opieka nad dzieckiem do
lat 3

Liczba dzieci, które nie zostały przyjęte do żłobków z powodu braku miejsc: listy rezerwowe – 47,
inne źródła – 5 (wg danych z UM w Łowiczu) Rada Miejska w Łowiczu dnia 28.11.2019 r.,
uchwałą nr XVIII/152/2019, wprowadziła świadczenie pieniężne „Łowicki bon żłobkowy”,
którego adresatem są rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Łowicz, korzystające
z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Łowicza. Bon ma na celu częściowe
pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Bon przysługuje pod pewnymi warunkami,
które określono w załączniku do ww. uchwały.
Liczba rodzin objętych wsparciem w formie pracy socjalnej – 1 015

1.2. Wsparcie rodzin w
formie pracy socjalnej

1.2.1. Praca socjalna z rodziną
prowadzona przez
pracowników socjalnych

Liczba osób objętych wsparciem w formie pracy socjalnej – 2 159
Liczba zawartych kontraktów socjalnych - 43
Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi – 74
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Metody zastosowane przez pracowników socjalnych MOPS w Łowiczu w pracy z rodzinami były
adekwatne do zdiagnozowanych sytuacji rodzin. W pracy socjalnej z łowickimi rodzinami w 2019
r., wiodącą wśród metod była praca z indywidualnym przypadkiem. Także rola kontraktu
socjalnego, w przypadku pracy socjalnej z wieloproblemowymi rodzinami z dziećmi, zasługuje
na szczególne uznanie i wymaga wielkiego zaangażowania pracownika socjalnego. W sytuacji
stwierdzonych zaniedbań, konieczne jest wzmocnienie oddziaływań aktywizujących w ramach
kontraktu. Ta forma współpracy dokładnie określa, jakie działania i czynności rodzic i pracownik
socjalny wykonują, aby osiągnąć wyznaczony wspólnie cel, tj. poprawę funkcjonowania dzieci
przez zlikwidowanie zaniedbań zaburzających ich prawidłowy rozwój w rodzinie. W sytuacji
zdiagnozowanych zagrożeń dziecka, wywiązywanie się rodziców z działań zawartych w kontrakcie
i monitorowanych przez pracownika socjalnego oraz inne osoby zaangażowane w pomoc rodzinie,
pozwala na jego dalszy pobyt w domu rodzinnym.
Cel szczegółowy 2
Zapewnienie pomocy rodzinom w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskich oraz w ramach wsparcia kobiet w ciąży i połogu
Zatrudnienie asystentów rodziny: − liczba asystentów – 3 − forma zatrudnienia – umowa o pracę −
wymiar zatrudnienia – 2 osoby na 1/1 etatu, 1 osoba na ¼ i ½ etatu (½ etatu w ramach Projektu Port
„Szczęśliwa Rodzina); łącznie 2,75 etatu Liczba rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych, objętych wsparciem w formie asystenta rodziny - 27 Liczba
dzieci w tych rodzinach – 69
2.1. Wsparcie rodzin
zagrożonych kryzysem lub
przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczo wychowawczych
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2.1.1. Zapewnienie rodzinom
przeżywającym trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczych wsparcia w
formie asystenta rodziny
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Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
możliwe jest wyłącznie za jej zgodą oraz przy jej aktywnym współuczestnictwie w podejmowanych
działaniach, uwzględniających zasoby własne rodziny oraz źródła wsparcia zewnętrznego. Zgodnie
z założeniami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze prowadzone jest w dwóch
formach: pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. W MOPS w Łowiczu pracę
z rodzinami w 2019 r., w ramach swoich obowiązków zawodowych, realizowali asystenci rodziny.
Przy szerokim spektrum obowiązków i zadań, jeden asystent rodziny, zatrudniony w pełnym
wymiarze czasu pracy, może w tym samym czasie współpracować nie więcej niż z 15 rodzinami.
Ta forma wsparcia charakteryzuje się silnym wykorzystaniem zasady indywidualizacji,
a podejmowane przez asystenta rodziny działania wobec rodziny uwzględniają jej sytuację,
w szczególności występujące rodzaje przeżywanych trudności, posiadane zasoby oraz umiejętności,
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którymi ona dysponuje. Działania w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka odnoszą się
do budowania infrastruktury, pozwalającej na skuteczną pomoc rodzinie w sprawowaniu opieki nad
dziećmi oraz na prawidłowe ich wychowanie, a także do podejmowania działań ukierunkowanych
na poszczególne rodziny i do rozwiązywania występujących trudnych sytuacji.

2.2. Wspieranie kobiet w
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2.1.2. Prowadzenie przez
asystenta rodziny
systematycznej współpracy z
rodzinami

Liczba rodzin współpracujących z asystentem rodziny, które osiągnęły poprawę w funkcjonowaniu
– 17 (na 27 rodzin) Liczba rodzin, z którymi zakończono współpracę w ramach wsparcia w formie
asystentury rodzinnej – 4 w tym z uwagi na: − osiągnięte cele – 1 − brak efektów – 0 − zaprzestanie
współpracy przez rodzinę – 2 − zmianę metody pracy z rodziną – 0 − inne – 1 (zmiana miejsca
zamieszkania) Średni czas pracy asystenta rodziny z 1 rodziną – 17,26 miesięcy (łącznie z rodzinami
asystenci pracowali od miesiąca, w którym z każdą z rodzin rozpoczęto współpracę do końca 2019
r. – 466 miesięcy/ 27 rodzin)

2.1.3. Prowadzenie monitoringu
sytuacji rodzin z problemem
bezradności opiekuńczo –
wychowawczej

Zatrudnienie pracowników socjalnych: − liczba pracowników socjalnych - 15 − forma zatrudnienia
– umowa o pracę − wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu; łącznie 15 etatów Liczba rodzin z problemem
bezradności opiekuńczo - wychowawczej, objętych pomocą MOPS - 189

2.1.4. Prowadzenie monitoringu
sytuacji dzieci z rodzin
zagrożonych kryzysem lub
przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo
- wychowawczych

Liczba monitorowanych rodzin (monitoring rodzin, z którymi asystenci rodziny zakończyli
współpracę oraz monitorowanie przez pracowników socjalnych rodzin z dziećmi, w których
prowadzono procedurę „Niebieskie Karty”) – 16 Liczba dzieci w monitorowanych rodzinach – 24

2.1.5. Wsparcie rodzin
naturalnych rodzinami
wspierającymi

Liczba rodzin wspierających – 0 W 2019 r. MOPS w Łowiczu kontynuował starania w zakresie
pozyskania rodzin wspierających, m.in., poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka
informacji o naborze kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, jak również poprzez
prowadzenie rozmów z osobami pomagającymi rodzinom z problemami w sferze opieki
i wychowania dzieci. Jednak nie podpisano stosownych umów, ponieważ rodziny, które wspierają
prywatnie inne rodziny, wymagające pomocy, nie wyraziły zgody na sformalizowanie ich działań.

2.2.1. Koordynacja poradnictwa

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w ramach koordynacji poradnictwa - 1 Zadania
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ciąży i połogu, ze
szczególnym
uwzględnieniem kobiet w
ciąży powikłanej oraz w
sytuacji niepowodzeń
położniczych, a także ich
rodzin

asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:

przez asystenta rodziny w
ramach realizacji ustawy o
wsparciu kobiet w ciąży i
rodzin oraz programu „Za
życiem”

1) wsparcie i towarzyszenie emocjonalne 2) pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów,
gdzie rodzina może otrzymać wsparcie 3) opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną
indywidualnego katalogu możliwego wsparcia 4) załatwianie spraw w różnych instytucjach
w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia 5) pomoc rodzinie: - w skutecznym przezwyciężaniu
trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, - w uzyskaniu wsparcia psychologicznego, w uzyskaniu pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych, - w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki
zdrowotnej.
Liczba rodzin korzystających z jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł – 3 Jednorazowe
świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wysokość świadczenia wynosi 4 000 zł jednorazowo.

2.2.2. Wypłacenie
jednorazowego świadczenia 4
000 zł

2.3. Realizacja projektu pn.:
Port „Szczęśliwa Rodzina”
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2.3.1. W ramach projektu
zaplanowano następujące formy
wsparcia: − praca z rodziną
prowadzona przez asystenta
rodziny, − praca socjalna
prowadzona przez
pracowników socjalnych w
środowiskach rodzinnych, w
ramach realizacji kontraktów
socjalnych, − coaching
rodzicielski prowadzony przez
psychologa, − grupowe zajęcia
terapeutyczne dla rodziców i
osób z ich najbliższego
otoczenia prowadzone przez
terapeutę rodzin podczas
wyjazdu terapeutyczno –
wypoczynkowego, −
MIASTA

ŁOWICZA

ZA

Wskaźniki rezultatu osiągnięte na koniec 2019 r.: Liczba utworzonych w programie miejsc
świadczenia usług wspierania rodziny istniejących po zakończeniu projektu – 0, docelowo na koniec
2021 r. – 4 (3 grupy wsparcia i ½ etatu asystenta rodziny)
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu – 0, docelowo na koniec 2021 r. – 18 (10 pracowników socjalnych, 5 asystentów rodziny
i 3 psychologów prowadzących grupy wsparcia)
Wskaźniki produktu osiągnięte na koniec 2019 r.:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 32 (10 rodziców i 22 dzieci), docelowo – 80 (25
rodziców i 55 dzieci) Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych – 7
(4 pracowników socjalnych, 2 asystentów rodziny, 1 grupa wsparcia), docelowo – 18 (10
pracowników socjalnych, 5 asystentów rodziny i 3 grupy wsparcia) Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny w programie – 32
(10 rodziców i 22 dzieci), docelowo – 80 (25 rodziców i 55 dzieci) Projekt Port „Szczęśliwa
Rodzina” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś
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indywidualne konsultacje
psychologiczne i pedagogiczne
dla rodziców i osób z ich
najbliższego otoczenia
prowadzone przez psychologa i
pedagoga podczas wyjazdu
terapeutyczno –
wypoczynkowego, − grupowe
zajęcia terapeutyczne dla dzieci
i młodzieży prowadzone przez
terapeutę dzieci i młodzieży
podczas wyjazdu terapeutyczno
– wypoczynkowego −
indywidualne konsultacje
psychologiczne

2.4. Wsparcie
interdyscyplinarne rodzin z
dziećmi

RAPORT

O

STANIE

2.4.1. Prace Zespołu ds. Asysty
Rodzinnej
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ZA

Priorytetowa 09-IX Włączenie społeczne Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
Beneficjentem Projektu jest Miasto Łowicz. Projekt Port „Szczęśliwa Rodzina” realizowany jest
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu. Okres realizacji Projektu: 01.01.2019 r. –
31.12.2021 r., na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A010/18-00 zawartej w dniu 18.02.2019
r. pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
a Miastem Łowicz. Celem głównym Projektu jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenu Miasta
Łowicza, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Cel ten
będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, do których należą: − zapewnienie pomocy socjalnej,
− podniesienie kompetencji rodzicielskich, − pomoc w zapewnieniu prawidłowego rozwoju
wzrastających w rodzinach dzieci, − kompleksowa praca z rodziną, polegająca na świadczeniu usług
asystenta rodziny, poradnictwa specjalistycznego, wsparcia terapeutycznego, organizowaniu grup
wsparcia, zwiększeniu dostępu do pracy socjalnej, − pomoc w organizacji czasu wolnego – rozwój
zainteresowań, zabawa Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 09-IX Włączenie
społeczne Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym Poddziałanie 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Beneficjentem Projektu jest
Miasto Łowicz. Projekt Port „Szczęśliwa Rodzina” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łowiczu. Okres realizacji Projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r., na podstawie
umowy nr RPLD.09.02.01-10-A010/18-00 zawartej w dniu 18.02.2019 r. pomiędzy Województwem
Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Miastem Łowicz. Celem
głównym Projektu jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenu Miasta Łowicza, przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Cel ten będzie realizowany
poprzez cele szczegółowe, do których należą: − zapewnienie pomocy socjalnej, − podniesienie
kompetencji rodzicielskich, − pomoc w zapewnieniu prawidłowego rozwoju wzrastających
w rodzinach dzieci, − kompleksowa praca z rodziną, polegająca na świadczeniu usług asystenta
rodziny, poradnictwa specjalistycznego, wsparcia terapeutycznego, organizowaniu grup wsparcia,
zwiększeniu dostępu do pracy socjalnej, − pomoc w organizacji czasu wolnego – rozwój
zainteresowań, zabawa
Stopień realizacji zadań własnych Zespołu - wysoki Istotnym wyznacznikiem powodzenia w pracy
na rzecz rodziny z trudnościami w opiece i wychowaniu dziecka jest harmonijna współpraca
asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym, jak również z przedstawicielami innych instytucji
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służących dziecku i rodzinie. W 2019 r., w ramach Zespół ds. Asysty Rodzinnej, współpracowali
ze sobą: koordynator Zespołu, 3 asystenci rodziny, psycholog, pracownicy socjalni, w których
rejonie zamieszkiwały rodziny objęte asystą rodzinną, kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej.
Zespół, również poprzez pracę swoich członków, realizował zadania z zakresu: − diagnozowania
i analizowania sytuacji rodzinnej środowisk pod kątem zaistniałych problemów i deficytów; −
wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji; − prowadzenia działań wspierających
na rzecz rodzin biologicznych, których dzieci znajdują się poza rodziną; Stopień realizacji zadań
własnych Zespołu - wysoki Istotnym wyznacznikiem powodzenia w pracy na rzecz rodziny
z trudnościami w opiece i wychowaniu dziecka jest harmonijna współpraca asystenta rodziny
z pracownikiem socjalnym, jak również z przedstawicielami innych instytucji służących dziecku
i rodzinie. W 2019 r., w ramach Zespół ds. Asysty Rodzinnej, współpracowali ze sobą: koordynator
Zespołu, 3 asystenci rodziny, psycholog, pracownicy socjalni, w których rejonie zamieszkiwały
rodziny objęte asystą rodzinną, kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej. Zespół, również poprzez
pracę swoich członków, realizował zadania z zakresu: − diagnozowania i analizowania sytuacji
rodzinnej środowisk pod kątem zaistniałych problemów i deficytów; − wspierania rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w celu
przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji; − prowadzenia działań wspierających na rzecz
rodzin biologicznych, których dzieci znajdują się poza rodziną;
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2.4.2. Działania zaradcze oraz
interwencyjne podejmowane
przez Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie dla Miasta Łowicza
oraz grupy robocze

Liczba rodzin z dziećmi objętych działaniami Zespołu – 15 W ramach pracy w grupach roboczych,
pracownicy socjalni, wystosowali do Sądu Rejonowego w Łowiczu 10 wniosków o wgląd
w sytuację dzieci. Działania zaradcze oraz interwencyjne w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
rodziny, w szczególności dzieci, podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Łowicza zostały szeroko zaprezentowane
w Sprawozdaniu z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Łowicz na lata 2016 – 2020” w 2019 roku

2.4.3. Monitorowanie
środowisk rodzinnych z
dziećmi zagrożonych
uzależnieniami

Liczba wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego skierowanych do Miejskiej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 37 rozpatrywanych spraw łącznie, w tym: 26
nowych spraw, które wpłynęły w 2019 r. oraz 11 spraw z lat poprzednich Do MKRPA w Łowiczu w
2019 r. wpłynęły wnioski z: Prokuratury Rejonowej w Łowiczu - 2, Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu – 5, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej – 3, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

MIASTA

ŁOWICZA

ZA

ROK

2019

|

Strona 156 z 207

w Łowiczu – 3 oraz od członków rodzin – 13. W 2019 r. z Komisją podjęło współpracę 13 rodzin.
Komisja umorzyła 3 sprawy, a 21 skierowano do Sądu Rejonowego w Łowiczu w celu
kontynuowania sądowej procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.
Liczba konsultacji odbytych z psychologiem zatrudnionym przez MOPS – 207

2.4.4. Zapewnienie dostępności
w zakresie pomocy
specjalistycznej: konsultacji i
poradnictwa psychologicznego,
pedagogicznego, rodzinnego i
prawnego oraz uzależnień, a
także mediacji

2.4.5. Doskonalenie form
współpracy z instytucjami i
organizacjami w zakresie
lepszego rozeznania potrzeb
oraz organizowania pomocy
rodzinie, a także
przeciwdziałania degradacji i
marginalizacji społecznej
rodzin dotkniętych lub
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Problematyka spotkań w zakresie konsultacji odbytych z psychologiem, zatrudnionym przez MOPS:
− przemoc w rodzinie – 62 spotkania dla 30 osób − sytuacje konfliktowe/ trudne życiowo – 15
spotkań dla 5 osób − sytuacje problemowe okresu dorastania – 25 spotkań dla 8 osób − problemy
wychowawcze – 34 spotkania dla 16 osób − choroby psychiczne/ fizyczne – 45 spotkań dla 16 osób
− uzależnienia – 16 spotkań dla 4 osób − inne (sprawy sądowe, wizyty w środowisku, konsultacje
z innymi specjalistami, oceny sytuacji rodzin) – 10 spotkań Psycholog zatrudniony przez MOPS
udzielił wsparcia 35 osobom, w tym: 30 osobom dorosłym i 5 dzieciom. Liczba konsultacji
udzielonych przez specjalistów, zatrudnianych przez inne podmioty – 190 wyłącznie dla
mieszkańców Łowicza oraz 2 284 (dla mieszkańców Powiatu Łowickiego, również dla
mieszkańców Łowicza), w tym: − PCPR w Łowiczu w Punkcie Interwencji Kryzysowej – przez:
psychologa – 26 porad, psychoterapeutę – 25 porad, psychologa – terapeutę – 28 porad, pedagoga –
51 porad − Sąd Rejonowy w Łowiczu – przez mediatora w 12 sprawach z terenu Powiatu
Łowickiego (brak danych dotyczących mediacji prowadzonych w rodzinach wyłącznie z terenu
Łowicza) − ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień w Łowiczu – przez: lekarzy – 91 porad, psychologa
– 169 porad, terapeutów – 1 639 porad; łącznie 1 899 porad łącznie dla mieszkańców Łowicza
i innych osób spoza miasta (Poradnia nie prowadzi odrębnych rejestrów w zakresie udzielonych
porad wyłącznie mieszkańcom Łowicza)
Wdrożenie w życie dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz rodzin i dzieci na płaszczyźnie lepszego rozpoznawania potrzeb
oraz organizowania pomocy rodzinom, aby przeciwdziałać degradacji i marginalizacji społecznej
rodzin dotkniętych lub zagrożonych kryzysem – realizowane na bieżąco, w tym również w 2019 r.
w ramach Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”
Systematyczna współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodzin
i dzieci oraz wdrażanie w życie dobrych praktyk współpracy międzyinstytucjonalnej w efekcie
prowadzi do doskonalenia form tej współpracy, do lepszego rozeznania potrzeb oraz organizowania
pomocy rodzinie, jak również do skutecznego przeciwdziałania degradacji i marginalizacji
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zagrożonych kryzysem

społecznej rodzin dotkniętych lub zagrożonych kryzysem. Taka współpraca coraz bardziej rozwija
się na terenie Łowicza szczególnie pomiędzy: MOPS, przedszkolami, szkołami, świetlicami
środowiskowymi, kuratorami, koordynatorami pieczy zastępczej, specjalistami poradni,
stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, w ramach działań podejmowanych przez grupy
robocze utworzone przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dla Miasta Łowicza czy też Zespół ds. Asysty Rodzinnej. Na wysokim poziomie funkcjonuje
współpraca pomiędzy placówkami edukacyjnymi a Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w Łowiczu w zakresie diagnozowania problemów, a także pracy terapeutycznej z dziećmi
i rodzicami oraz z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu. Na szczególne podkreślenie zasługują,
zainicjowane w 2019 r., działania w ramach realizacji Projektu „Kooperacje 3D – Model
wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna). Celem Projektu jest zwiększenie
kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej,
a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia,
sądownictwa i policji.
Cel szczegółowy 3
Promowanie wartości rodzinnych

3.1. Podejmowanie inicjatyw,
mających na celu
promowanie wartości rodziny
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3.1.1. Kształtowanie w
środowisku lokalnym
pozytywnego wizerunku
rodziny oraz wzmocnienie
więzi rodzinnych poprzez
organizowanie festynów,
pikników rodzinnych, imprez
integracyjnych dla rodzin

MIASTA

ŁOWICZA

ZA

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć promujących wartości rodziny – 16 Dnia 11.05.2019 r.
miała miejsce Łowicka Majówka Motocyklowa, na której, m.in., przeprowadzono konkursy dla
dzieci i młodzieży. Dnia 02.06.2019 r. w Muszli Koncertowej w Parku Błonie w Łowiczu odbył się
piknik Święto Rodziny & Dzień Dziecka w Księstwie Łowickim, połączony z Marszem dla Życia
i Rodziny. Inną imprezą związaną ze świętowaniem Dnia Dziecka był Dzień Dziecka z PTTK spacer szlakiem legend łowickich. W 2019 r. członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy współudziale pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji
zorganizowali imprezę integracyjną pn.: XXVII Łowicki Bieg Trzeźwości, której celem jest
popularyzowanie sportu i zdrowego trybu życia bez używek. W biegu uczestniczyło 290 osób
(dzieci, młodzież, dorośli). Inną imprezą integracyjną, w której brali udział rodzice i dzieci,
połączoną z ciekawym programem artystycznym i rozdaniem 4 000 paczek dla dzieci i młodzieży
z terenu Łowicza, była Choinka 2019. Pracownik Poradni Rodzinnej Caritas Diecezji Łowickiej
przeprowadził w 4 szkołach na terenie miasta wykłady pn.: Rola rodziny w wychowaniu. W Szkole
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Podstawowej Nr 7 realizowany jest program, promujący wartości rodzinne pn.: Szkoła dla rodziców
oraz zorganizowano dla rodziców szkolenie Bądź autorytetem dla swojego dziecka. W Szkole
Podstawowej Nr 2 zorganizowano 3 rodzinne pikniki klasowe z okazji Dnia Rodziny. W Szkole
Podstawowej Nr 3 odbył się Piknik Rodzinny – Pożegnanie Lata na Korabce. Ponadto w łowickich
przedszkolach i szkołach oraz w parafiach były organizowane pikniki rodzinne i podejmowane inne
działania, promujące wartości rodzinne – brak dokładnych danych.
Cel szczegółowy 4
Przeciwdziałanie demoralizacji i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży

4.1. Profilaktyka i edukacja
dzieci i młodzieży w zakresie
przeciwdziałania przemocy,
uzależnień i innych zachowań
ryzykownych
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4.1. Profilaktyka i edukacja
dzieci i młodzieży w zakresie
przeciwdziałania przemocy,
uzależnień i innych zachowań
ryzykownych

MIASTA

ŁOWICZA

ZA

Liczba innych działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i wykluczeniu społecznemu dzieci
i młodzieży - brak dokładnych danych; na podstawie udostępnionych informacji - poniżej
wymieniono najbardziej istotne działania w tym zakresie W łowickich szkołach opracowane zostały
szkolne programy wychowawczo – profilaktyczne, a w oparciu o nie – klasowe programy
wychowawczo – profilaktyczne, również w miarę potrzeb realizowane były programy
wychowawczo - profilaktyczne Spójrz inaczej czy Bądź kumplem, nie dokuczaj. Pedagodzy szkolni,
wychowawcy i nauczyciele w poszczególnych szkołach, w ramach zadań własnych, na co dzień
podejmowali szereg działań o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym. W 2019 r. w szkołach
realizowane były zajęcia o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, skierowane do uczniów, tj.: −
warsztaty profilaktyczne z cyklu budowania szkolnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom
od narkotyków - dla 73 uczniów SP Nr 4; − warsztaty profilaktyczne pn. Pozytywna profilaktyka
liderska i rówieśnicza motywacja nastolatka a zachowania ryzykowne, używki i alkohol – dla 103
uczniów II LO; − warsztaty profilaktyczne pn. Współczesne narkotyki, dopalacze – jak się przed
nimi bronić – dla 132 uczniów II LO; − warsztaty profilaktyczne pn. Konsekwencje i wpływ
alkoholu na rozwój psychofizyczny młodego pokolenia – sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne –
dla 177 uczniów II LO oraz dla 115 uczniów ZSP Nr 3; − program wykładowo – warsztatowy pn.
Nowe narkotyki, dopalacze - dla 80 uczniów I LO oraz dla 200 uczniów ZSP Nr 4 i dla 112 uczniów
SP Nr 7; − warsztaty Stop agresji i przemocy w szkole dla uczniów klas VII i VIII SP Nr 2; −
zajęcia edukacyjne z pracownikiem Sanepid-u nt. Stop dopalaczom oraz Papierosy i e-papierosy –
6 spotkań z uczniami w SP Nr 2; − zajęcia edukacyjne nt. Znamy swoje prawa, szanujemy prawa
innych – dla uczniów klasy IV SP Nr 2; Ponadto realizowano zajęcia edukacyjno profilaktyczne,
adresowane do rodziców: − szkolenie dla rodziców z cyklu budowania szkolnego systemu
przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków – 60 rodziców uczniów SP Nr 4; − program
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wykładowo – warsztatowy z zakresu profilaktyki uzależnień – Nowe narkotyki, dopalacze – dla 55
rodziców uczniów SP Nr 7 oraz dla 153 rodziców uczniów II LO; − zajęcia pn. Kryzysy w życiu
nastolatków – depresje i zachowania ryzykowne, używki i alkohol – dla 80 rodziców uczniów II LO
Policjanci dzielnicowi i policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii
Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu w 2019 r. wspólnie przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą
181 spotkań profilaktycznych, w tym pogadanki, konkursy, pikniki profilaktyczne, mające na celu
przeciwdziałanie demoralizacji oraz wykluczeniu społecznemu. W szkołach organizowane były
konkursy o tematyce profilaktycznej, np.: Stop dopalaczom, Stop uzależnieniom, Znamy swoje
prawa - szanujemy prawa innych.

4.2. Stworzenie dzieciom i
młodzieży możliwości
uczestnictwa w
zorganizowanych formach
spędzania czasu wolnego i
rozwijania zainteresowań
w rodzinie

4.2.1. Opracowanie dla dzieci i
młodzieży oferty zajęć
pozaszkolnych oraz zachęcanie
do aktywnego udziału w
wydarzeniach organizowanych
dla nich na terenie Łowicza
kościół
i organizacje kościelne,
stowarzyszenia
i organizacje pozarządowe

Zajęcia pozaszkolne organizowane dla dzieci i młodzieży na terenie Łowicza – wymieniono poniżej
Liczba dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanych pozaszkolnych form spędzania czasu
wolnego – 930, w tym zorganizowanych przez: − jednostki organizacyjne Miasta – 732 osoby
podczas ferii zimowych i w czasie wakacji: • Łowicki Ośrodek Kultury –„Mały Och, Film
Festiwal”, „Turbowakacje” • Miejska Biblioteka im. A.K. Cebrowskiego – „Ferie z Biblioteką”,
„Lato w Bibliotece” • Ośrodek Sportu i Rekreacji – „Feriada 2019”, „Wakacje z OSiR” −
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło przy Parafii Św. Ducha w Łowiczu
otrzymało dotacje na realizację zadania dotyczącego prowadzenia zajęć opiekuńczo –
wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (Świetlica Integracyjna „Słonko”) –
30 dzieci i młodzieży z terenu miasta − łowickie stowarzyszenia, w ramach realizowanych zadań
publicznych.
Cel szczegółowy 5
Reintegracja rodziny

5.1. Monitorowanie danych
dotyczących rodzin
biologicznych, których dzieci
zostały umieszczone w
pieczy zastępczej oraz
wydatków ponoszonych z
tego tytułu przez gminę
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5.1.1. Monitorowanie liczby
rodzin biologicznych, których
dzieci zostały umieszczone w
pieczy zastępczej

MIASTA

ŁOWICZA

ZA

Liczba rodzin biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej – 74 rodziców
biologicznych, w tym: − rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej – 65 − rodziców biologicznych dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy
zastępczej - 9 Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 61, w tym: − w rodzinnej pieczy
zastępczej – 52 dzieci − w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 9 dzieci
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5.2. Motywowanie i
wspieranie rodzin
biologicznych dzieci
umieszczonych w pieczy
zastępczej do podejmowania
działań w celu umożliwienia
dzieciom pow

5.1.2. Współfinansowanie
pobytu dzieci w pieczy
zastępczej przez Gminę Miasto
Łowicz

Wysokość wydatków poniesionych przez samorząd gminny w zakresie współfinansowania pobytu
dzieci z terenu Łowicza w pieczy zastępczej – 153 756,71 zł Liczba dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej, za które współfinansowano pobyt - 42

5.2.1. Diagnoza środowisk
rodzin biologicznych przez
pracowników socjalnych

Ilość wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w rodzinach biologicznych, których dzieci
przebywają w pieczy zastępczej - 53

5.2.2. Praca z rodzinami
biologicznymi dzieci
umieszczonych w pieczy
zastępczej

Liczba rodzin wspieranych przez pracowników socjalnych/ asystentów rodziny - 4

5.3.1. Monitorowanie sytuacji
rodzin biologicznych dzieci
umieszczonych w pieczy
zastępczej

Liczba informacji sporządzonych na wniosek PCPR-ów i POW-ów na temat sytuacji życiowej
rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej - 45

5.3.2. Udział pracowników
socjalnych/ asystentów rodziny/
koordynatora Zespołu ds.
Asysty Rodzinnej w
okresowych ocenach sytuacji
dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej

Ilość dokonanych ocen okresowych sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
przeprowadzonych z udziałem pracowników socjalnych/ asystentów rodziny/ koordynatora Zespołu
ds. Asysty Rodzinnej - 39

Cel szczegółowy 5
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Rozwój zasobów ludzkich działających na rzecz wspierania rodziny
6.1. Zwiększenie
skuteczności podejmowanych
działań w obszarze
wspierania rodziny poprzez
stworzenie możliwości
rozwoju zawodowego oraz
poprawa jakości pracy
pracowników
merytorycznych w wyniku
korzystania z poradnictwa w
formie superwizji

RAPORT

O

STANIE

6.1.1. Podnoszenie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych
przez osoby bezpośrednio
wspierające rodziny
(pracowników socjalnych i
asystentów rodziny)

Liczba zorganizowanych szkoleń/ kursów specjalistycznych – 3, w tym: − Budowanie współpracy
interdyscyplinarnych służb w procesie wychodzenia rodziny z przemocy w oparciu o techniki
superwizji i coachingu − Przemoc w relacjach rodzinnych – wobec dzieci, dorosłych, osób starszych
i niepełnosprawnych − Warsztaty z elementami superwizji, realizowane w ramach Projektu Port
„Szczęśliwa Rodzina” Liczba uczestników szkoleń/ kursów specjalistycznych – 72, w tym: −
Budowanie współpracy interdyscyplinarnych służb w procesie wychodzenia rodziny z przemocy w
oparciu o techniki superwizji i coachingu – 18 osób (13 pracowników socjalnych, 3 asystentów
rodziny, kierownik SPŚ, dyrektor MOPS) − Przemoc w relacjach rodzinnych – wobec dzieci,
dorosłych, osób starszych i niepełnosprawnych - 16 osób (11 pracowników socjalnych, 3 asystentów
rodziny, kierownik SPŚ, dyrektor MOPS) − Konferencja Jesteśmy po to, żeby pomagać – 6 osób
(3 pracowników socjalnych, 2 asystentów rodziny, inspektor)

6.1.2. Organizacja superwizji
dla osób wspierających rodziny
(pracowników socjalnych i
asystentów rodziny)

Liczba godzin zrealizowanej superwizji (indywidualna/ grupowa) – 22, w tym: − 20 godz. –
Warsztaty z elementami superwizji, realizowane w ramach Projektu Port „Szczęśliwa Rodzina”
oraz − 2 godz. - Panel dyskusyjny – Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie współpracy
z rodzinami oraz budowanie współpracy interdyscyplinarnej w działaniach na rzecz rodzin
w kontekście tematyki realizowanej na warsztatach z elementami superwizji, w ramach Projektu
Port „Szczęśliwa Rodzina” Liczba osób uczestniczących w superwizji – 8 (w tym: 4 pracowników
socjalnych, 2 asystentów rodziny, członek Zespołu ds. Asysty Rodzinnej – kierownik Sekcji
Pomocy Środowiskowej, koordynator Zespołu ds. Asysty Rodzinnej) Superwizja pracy socjalnej
to specyficzny proces uczenia się, w którym pracownik socjalny lub inna osoba realizująca pracę
socjalną, współpracując z superwizorem, rozwija swoje umiejętności interpersonalne i uczy się
postępowania metodycznego w pracy z klientem pomocy społecznej lub rozwiązywania kwestii
społecznej. Proces superwizji opiera się na współpracy z superwizorem lub współpracy
z superwizorem i grupą superwizyjną. Pojęcie superwizji pracy socjalnej obejmuje swoim
znaczeniem wiele celów i bardzo różne działania. (Superwizja pracy socjalnej dla praktyków, prac.
zbiór., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016) Cele superwizji pracy socjalnej: 1)
Zaktywizowanie zespołu pracowników do doskonalenia metod pracy socjalnej, stosowania nowych
rozwiązań (metod, technik i narzędzi) dla osiągnięcia pozytywnych zmian sytuacji klienta (rodziny,
grupy, społeczności). 2) Pomoc pracownikom socjalnym w rozpoznaniu i dostrzeżeniu różnic
pomiędzy celami klienta a celami pomocy społecznej oraz ukrytymi celami pracownika socjalnego.
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3) Ochrona klientów przed nieprofesjonalnymi postawami pracownika socjalnego. 4) Podniesienie
skuteczności pracy zespołowej pracowników. 5) Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej poprzez:
− uchwycenie rzeczywistej przyczyny dokonującej się zmiany sytuacji klienta; − ujawnienie
przyczyny nieskuteczności podejmowanych działań. 6) Motywowanie pracowników do planowania
pracy, a w szczególności do stosowania takich narzędzi, jak kontrakt, plan, projekt. 7) Stworzenie
pracownikom warunków do samokształcenia i doskonalenia warsztatu pracy poprzez wymianę
doświadczeń. 8) Umocnienie integracji zespołu pracowników, zapewnienie im poczucia
bezpieczeństwa i wsparcia w grupie. 9) Wsparcie komunikacji w zespole pracowników, a także
między pracownikami a kadrą kierowniczą. 10)Zapobieganie i przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu. Zapewnienie pracownikom wsparcia emocjonalnego niezbędnego do wykonywania
stresującej pracy.
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu
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REZULTATY PROGRAMU OSIĄGNIĘTE W 2019 ROKU
Realizując „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”, w 2019 roku osiągnięto
następujące rezultaty:
➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Efektywne wsparcie rodzin z terenu miasta Łowicza poprzez realizację celu głównego
i celów szczegółowych
Wzmocnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz poprawa funkcjonowania rodzin i ich
członków w sferze socjalno – bytowej
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i marginalizacji
Nabycie przez rodziny dotknięte trudnościami w opiece i wychowaniu dzieci
umiejętności prawidłowego realizowania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
a poprzez to również poprawa ich społecznego funkcjonowania
Zwiększenie wiedzy i kompetencji rodzicielskich w zakresie zaspokajania potrzeb
rozwojowych dziecka, odpowiedniego działania wychowawczego względem dziecka
Podniesienie umiejętności oraz kompetencji prospołecznych dzieci i młodzieży
oraz wzrost poziomu świadomości dzieci i młodzieży wobec zjawiska przemocy,
uzależnień i innych zachowań ryzykownych
Zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinach
Poprawa relacji rodzinnych, małżeńskich/ partnerskich
Umocnienie więzi rodzinnych
Umożliwienie dziecku prawidłowego rozwoju w rodzinie biologicznej, środowisku
lokalnym i grupach rówieśniczych
Wzrost motywacji rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
do uczestnictwa w różnych formach wsparcia i podejmowania działań, mających na celu
umożliwienie dzieciom powrotu do rodziny naturalnej
Reintegracja rodziny wyrażająca się w powrocie dziecka do rodziny biologicznej
Zwiększenie dostępności rodzin dysfunkcyjnych do poradnictwa specjalistycznego
Profesjonalizacja wsparcia kierowanego do dziecka i rodziny
Podniesienie jakości usług świadczonych przez osoby i instytucje zaangażowane w pracę
na rzecz rodzin z dziećmi, zwłaszcza środowisk dysfunkcyjnych
Umocnienie współpracy na płaszczyźnie wspierania rodziny pomiędzy asystentem
rodziny, pracownikiem socjalnym a przedstawicielami innych instytucji i organizacji
działającymi na rzecz dziecka i rodziny
Zacieśnienie oraz udoskonalenie form współpracy pomiędzy instytucjami działającymi
na rzecz rodzin z dziećmi
Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej wobec roli i wartości rodziny

Pomimo podjętych przez MOPS w Łowiczu działań, w 2019 r., nie osiągnięto w pełni założonego celu
szczegółowego 2: Zapewnienie pomocy rodzinom w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskich
oraz w ramach wsparcia kobiet w ciąży i połogu – nie zrealizowano bowiem zadania: 2.1. Wsparcie
rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych poprzez działanie: 2.1.5. Wsparcie rodzin naturalnych rodzinami wspierającymi,
z powodu braku chętnych rodzin do pełnienia funkcji rodziny wspierającej. W kolejnym roku
realizacji Programu, tj. w 2020 r., będą kontynuowane starania w tym zakresie.
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X. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

10.1 ROCZNY PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA ŁOWICZA Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Uchwałą Nr I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku Rada Miejska w Łowiczu przyjęła Roczny
Program Współpracy Miasta Łowicza z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok.
Do podstawowych założeń realizacji Programu zaliczyć można: doskonalenie jakości współpracy
oraz sposobu realizacji zadań, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie,
ustanawianie i przestrzeganie standardów współpracy. Łowicki samorząd deklaruje budowanie
dialogu obywatelskiego, umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstawania
inicjatyw i struktur, które funkcjonują na rzecz lokalnej społeczności oraz wyraża chęć realizacji
zadań ustawowych o ścisłym współdziałaniu z wyżej wymienionymi podmiotami. Współpraca
finansowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku polegała na wspieraniu realizacji zadań
publicznych poprzez przekazanie z budżetu Miasta Łowicza dotacji celowej na dofinansowanie
realizacji zadań publicznych.
Zlecenie zadań publicznych organizacjom wraz z udzieleniem dotacji następowało
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w takich dziedzinach jak: wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki
i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, edukacja i nauka,
wypoczynek dzieci i młodzieży; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Również na oferty,
które zostały złożone z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych lub innego podmiotu
uprawnionego wymienionego w art. 3 ust 3 ustawy samorząd może zlecić realizację zadania
publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem trybu otwartego konkursu ofert.
Tryb uproszczony (bez konkursu ofert) tzw. „Małe Granty” ma zastosowanie wyłącznie wtedy,
gdy podmiot wnioskujący o zlecenie zadania poza konkursem ubiega się o dofinansowanie
lub finansowanie zadania publicznego nieprzekraczającego kwoty 10.000 zł, a zadanie publiczne
ma być realizowane do 90 dni.
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert i naborach ofert/wniosków podano do publicznej
wiadomości, zamieszczając je w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Łowiczu i tablicy ogłoszeń. Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu
Współpracy na rok 2019 rozpoczęło się na początku stycznia i lutego 2019 i r., wraz z ogłoszeniem
konkursu na zadania całoroczne. Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił w sumie 3 konkursy ofert,
na wsparcie realizacji zadań publicznych.
W Otwartych Konkursach Ofert w sumie złożono 35 ofert. Dofinansowanie otrzymały 34 oferty
złożone Ostatecznie po przeprowadzeniu trzech konkursów przyznano 34 dotacje, uznano za celowe,
zawarto zatem 34 umowy. Jedna oferta złożona w Otwartym Konkursie Ofert przez Stowarzyszenie,
złożyła pismo z rezygnacją oraz prośbą o wycofanie z procedury konkursowej. Dodatkowo złożone
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zostały 2 oferty w trybie pozakonkursowym w ramach tzw. „Małych Grantów” na podstawie art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016
roku, poz. 1817 z późn. zm.), umowa została zawarta z 1 organizacją, na kwotę 7.600 zł. Organizacja
zwróciła 900 zł nie wykorzystanych środków.
Suma dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku (konkursy) oraz tzw. „małe
granty” wnosiła 818.306,94 zł , natomiast po zakończeniu zadań przez organizacje wykorzystano
kwotę dotacji w wysokości ogółem 815.590 zł 94 gr., a zatem 2.715 zł 06 gr podlegało zwrotowi.
Tabela nr 50. | Zestawienie osiągniętych rezultatów realizacji programu:
Miernik

Wartość

Liczba organizacji, które złożyły oferty

28

Liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

3

Liczba ofert złożonych w konkursach

35

Liczba umów zawartych w wyniku rozstrzygnięć konkursowych

34

Wysokość środków przyznanych w ramach otwartych konkursów ofert

810 706,00 zł

Wysokość środków przekazanych w ramach otwartych konkursów ofert

810 706,00 zł

Wysokość środków wykorzystanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku

818 306,94 zł

Wysokość środków zwróconych w ramach otwartych konkursów ofert

1 815,06 zł

Liczba rozwiązanych umów (przed przekazaniem środków)

0

Liczba niepodjętych zadań mimo pozytywnego rozstrzygnięcia

0

Liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym („Małe Granty”)

2

Liczba umów zawartych w wyniku postępowaniu na podstawie art. 19a

1

Wysokość środków przyznanych w wyniku postępowaniu na podstawie art. 19a

7 600,00 zł

Wysokość środków przekazanych w wyniku postępowaniu na podstawie art. 19a

7 600,00 zł

Wysokość środków zwróconych w wyniku postępowaniu na podstawie art. 19a

900,00 zł

Liczba rozwiązanych umów

0

Liczba niepodjętych zadań mimo pozytywnego rozstrzygnięcia

0

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi
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Przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi była realizacja zadań gminy określonych
przepisami prawa, mieszczących się w katalogu zadań należących do sfery zadań publicznych –
wymienionych w art. 4 ust.1 ustawy. W 2019 r. określono następujące priorytetowe obszary
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi:
1.
2.
3.
4.
5.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania działalności
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
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Tabela nr 51. | Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 r.:
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

L.p.

Nazwa zadania

Cel zadania

Kwota
dotacji (zł)

Trening czyni mistrza – trenuję
zyskuję

Głównym celem realizowanego zadania było upowszechnienie kultury fizycznej,
jako zdrowego i aktywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego poprzez
popularyzację piłki nożnej w środowisku miejskim, rozwinięcie zainteresowań
sportowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja aktywności ruchowej oraz
umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym. Zajęcia treningowe
prowadzone były w 8 grupach (drużynach) według kategorii wiekowej stosownie
do postanowień wynikających z regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej
w oparciu o opracowane Programy Szkoleniowe (w rocznikach od 2003
do 2009). Treningi prowadzone były przez trenerów posiadających odpowiednie
licencje ( 3 trenerów z licencją UEFA A, 5 trenerów z licencją UEFA B) . Zajęcia
prowadzone były 3 razy w tygodniu w okresie letnim i 2 razy w tygodniu
w okresie zimowym. W okresie letnim treningi odbywały się na boiskach,
natomiast w okresie zimowym na salach gimnastycznych, a także na siłowni.
Boiska i sale udostępniane są Klubowi bezpłatnie przez Gminę Miasto Łowicz.

150 000

Tu zaczyna się futbol

Głównym celem realizacji zadania publicznego było zachęcenie dzieci do gry
w piłkę nożną i promowanie jej jako formy wszechstronnej aktywności ruchowej
i spędzania wolnego czasu, jak również stworzenie możliwości rozwoju
utalentowanym sportowo dzieciom. Klub prowadził zajęcia szkoleniowe od
lutego do grudnia dla trzech grup. Zajęcia odbywały się regularnie przez cały
okres ujęty w sprawozdaniu. Każda z grup ćwiczyła dwa razy w tygodniu.
Jednostki treningowe dla przedszkolaków trwały 60 minut, natomiast dla grup
starszych 90 minut.

17 000,00

Nazwa organizacji

Miejski Uczniowski Klub
Sportowy „Pelikan”
Łowicz
1.
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu –
dyscyplina: piłka nożna

Uczniowski Klub
Sportowy „Akademia
Piłkarska Champions”
2.
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu –
dyscyplina: piłka nożna
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3.

Zajęcia w ramach projektu były prowadzone w 5-ciu grupach treningowych.
Zajęcia prowadzono 2 razy w tygodniu w okresie luty- czerwiec oraz sierpieńgrudzień na salach gimnastycznych oraz boiskach m. Łowicza w formie zabaw
i części szkoleniowej z piłką pozwalających na rozwój m.in. sprawności fizycznej,
koncentracji, techniki i taktyki gry w piłkę, współdziałania z rówieśnikami,
rywalizacji jak również możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego.

Uczniowski Klub
Sportowy „SOCCER
KIDS”

Każda z drużyn rocznika 2010 i 2011 rozegrała około 10 meczów sparingowych,
a grupa 2012/2013 rozegrała 6 meczów kontrolnych oraz brała udział
w rozgrywkach OZPN Skierniewice (1. Miejsce w lidze). Drużyny z roczników
2010 i 2011 uczestniczyły w rozgrywkach ligowych w lidze okręgowej. Klub
zapewnia sprzęt sportowy oraz wykwalifikowaną kadrę trenerów i instruktorów.
Zawodnicy posiadają wymagane badania lekarskie, są ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków. W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono
wydatki na transport na turnieje organizowane przez kluby oraz zakup sprzętu.

Łączy nas piłka

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu –
dyscyplina: piłka nożna

4.

5.

Uczniowski Miejski Klub
Sportowy Księżak w
Łowiczu
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu –
dyscyplina: koszykówka

Koszykówka moim sportem

Zajęcia szkoleniowo – treningowe odbywały się 3 razy w tygodniu dla każdej
grupy treningowej po 1,5 godziny w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019
roku. Zrealizowano w sumie blisko 500 zajęć szkoleniowo-treningowych
w zakresie koszykówki, przeprowadzonych przez 1 instruktora i 3 trenerów (z
każdą grupą osobno, w zależności od poziomu zaawansowania uczestników
i tematyką konkretnych zajęć zgodnie z programami szkolenia opracowanymi
przez instruktorów i trenerów. Zorganizowano 40 wyjazdów na zawody
regionalne i turnieje. Ponad 80 zawodników i zawodniczek uczestniczyło w
rozgrywkach i zawodach. Łącznie około 2000 osób obejrzało mecze podczas
rozgrywek międzyszkolnych. Zrealizowano ponad 900 godzin sportowych zajęć
pozalekcyjnych.

Fundacja Czyń Dobro im.
Jana Pawła II

XIV Międzynarodowy Puchar
Lekkoatletyczny dla dzieci i
młodzieży w wieku 11, 12, 13 lat

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w pełnym
wymiarze. Spopularyzowano i rozpropagowano wśród dzieci i młodzieży z Miasta
Łowicza i pozostałych Województwa Łódzkiego uprawianie sportu z zakresu
lekkiej atletyki. Przedstawiono sport jako substytut innych szczególnie
niepożądanych zachowań w celu zapobiegania patologii społecznej. Chęć
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17 000,00

100 000,00

15 000,00

współzawodnictwa w trakcie zawodów wpłynęła na poprawę kondycji fizycznej
jak i psychicznej, a współdziałanie zawodników podczas konkurencji i wspólne
myślenie taktyczne korzystnie wpłynęły na dalszy rozwój osobowości. Wśród
dzieci i młodzieży pobudzono ponadto odpowiednie systematyczne nawyki
efektywnego spędzania czasu, które w przyszłości przełożą się na ich
wszechstronny sportowy rozwój. Największe talenty sportowe zostały
uhonorowane dyplomami, medalami i pucharami, oraz zyskały dalszą możliwość
samorealizacji sportowej w pokrewnych zawodach. Można uczciwie stwierdzić,
że rywalizacja sportowa na stadionie jest najlepszym propagowaniem wśród
najmłodszych uprawiania sportu. Rywalizacja pobudza ducha sportowej
rywalizacji i uczy zasad fair play w rozwijaniu umiejętności współdziałania
z rówieśnikami z kraju i zagranicy. Na pewno pozytywnie wpływa to na
poprawienie kondycji fizycznej młodych dziewcząt i chłopców, stwarza
możliwość samorealizacji w rozwoju i poprawy kondycji psychicznej.
Opracowano wspólnie z władzami samorządowymi ziemi łódzkiej, polskimi
władzami sportowymi oraz przedstawicielem z PZLA strategię opieki i rozwoju
dla największych talentów tego wydarzenia.
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

1.

Stowarzyszenie Twórców
Ludowych z siedzibą w
Lublinie Koło w Łowiczu
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Uczestniczący w warsztatach twórcy ludowi prezentowali sztukę ludową
i rękodzielniczą. Przygotowane zostały dla turystów odwiedzających Łowicz
z różnych stron naszego kraju i zagranicy w okresie wiosenno-letnim warsztaty
dzięki, którym uczestnicy poznali tajniki wykonania koronek, haftów, kwiatów
z bibuły, strusich i kurzych pisanek wielkanocnych, ceramikę, rzeźbę, kompozycje
kwiatowe. Adresatami przedsięwzięcia byli mieszkańcy miasta i okolic, turyści
z kraju i zagranicy, dzieci i młodzież. W każdych warsztatach w opisywanym
okresie od 22 czerwca do 15 września 2019 roku (dwa razy w tygodniu - soboty
i niedziele) uczestniczyło po 3 twórców ludowych z różnych dziedzin
wykonywanego rękodzieła ludowego. Adresaci zadania korzystający z warsztatów
zostali przyuczeni do wykonywania tradycyjnych wycinanek łowickich (tj.
„kodry”, „gwiozdy” i „tasiemki”), garncarstwa (lepienie garnków przy użyciu
koła garncarskiego), wikliniarstwa (plecienie koszy), hafciarstwa (wykonywanie

Weekendy z kulturą ludową
otwarte warsztaty ludowe
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10 000,00

prostych wzorów metoda krzyżykową, maszynową, koralikową, dobór nici)
rzeźbiarstwa, (rzeźbienie w drewnie, zapoznanie się z warsztatem pracy twórcy
ludowego), plastyka obrzędowa (malowanie jaj i artystycznych elementów
drewnianych, wykonywanie kwiatów z bibuły).
Dzięki pozyskanym środkom finansowym na realizację przedmiotowego zadania
zakupione zostały niezbędne artykuły do prowadzenia warsztatów.
Za prowadzenie nauki rękodzieła ludowego uregulowane zostały wynagrodzenia
z tytułu umów o dzieło. Zakupiona została również maszyna do haftu ręcznomaszynowego.
Festiwal miał charakter konkursu chóralnego ocenianego przez jury, odbył się
w dniu 27 października 2018 r. wraz z 4 koncertami wybranych chórów,
prezentowanymi w obiektach sakralnych Łowicza oraz Ziemi Łowickiej w dniach
27-28 października 2018 r. W Festiwalu w Łowiczu wzięło udział 12 zespołów
wokalnych, około 200 uczestników. W koncertach wzięło udział około 900
widzów.

2.

3.

Łowickie Towarzystwo
Muzyczne im. Mikołaja
Zieleńskiego

„III Ogólnopolski Festiwal
Muzyki Chóralnej im. Mikołaja
Zieleńskiego- Łowicz- 26-27
października 2019 r.”

Łowickie Towarzystwo
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zaprezentowano dorobek artystyczny chórów i zespołów wokalnych,

−

spopularyzowano twórczości wybitnego polskiego kompozytora okresu
baroku Mikołaja Zieleńskiego,

−

nastąpiła konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń pomiędzy chorami
i dyrygentami,

−

wzrósł poziom wykonawczy zespołów chóralnych,

−

wypromowano miasto Łowicz, ziemię Łowicką oraz Województwo
Łódzkie.

Uczestnicy projektu pod opieką instruktora przygotowali program muzyczny do

SOS dla Łowickiej

ŁOWICZA

Przedmiotem realizacji zadania publicznego była organizacja II Ogólnopolskiego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego. Zakładane cele i rezultaty
zostały w pełni osiągnięte.
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15 000,00

8 776,00

Muzyczne im. Mikołaja
Zieleńskiego

4.

5.

Stowarzyszenie Orkiestra
Miasta Łowicza

Towarzystwo Dom
Ludowy

Instrumentalnej Muzyki Ludowej

Cykl Koncertów Orkiestry Miasta
Łowicza

Pieśnią, tańcem, słowemupowszechnianie kultury ludowej
Księżaków

występów artystycznych. Realizacja projektu przyczyniła się do podtrzymywania
wielowiekowego dziedzictwa kulturowego Księstwa Łowickiego. Celem realizacji
zadania było ukazanie, pielęgnowanie oraz ochrona najcenniejszych wartości
kulturowych wyrażanych w muzyce i pieśni ludowej. Było to okazją
do promowania twórczości artystycznych zespołów folklorystycznych, pokazania
różnorodności repertuarowej jak również rozwijania współpracy kulturalnych
z innymi regionami. Realizacja projektu umożliwiła aktywny udział dzieci
i młodzieży w edukacji twórczości muzycznej. Uczestnicy zajęć nabyli
umiejętności muzykowania. Zdobyli też praktyczną i teoretyczną wiedzę
muzyczną oraz podstawy, dzięki którym będą mogli rozwijać dalej umiejętności
gry na instrumentach muzycznych.
Orkiestra poprzez organizację szeregu koncertów stworzyła warunki sprzyjające
rozwojowi talentów muzycznych. Zrealizowane zadanie ukształtowało postawy,
rozwinęło kompetencje kulturowe oraz spowodowało rozwój sztuki. W wyniku
koncertów, warsztatów muzycznych młodzież zaktywizowała się do wspólnego
spędzania czasu. Mieszkańcy Łowicza zapoznali się z historią zespołu
muzycznego w naszym mieście, pełnego doświadczenia i młodzieńczej energii.
Zespół Śpiewaczy Ksinzoki działa od 2008 r. tworzą go twórcy ludowi oraz osoby
występujące jako śpiewacy w działających w latach 50.-70. XX w. w łowickich
zespołach ludowych ( Łowicki Zespół Pieśni i Tańca, Zespół Pieśni i Tańca
Kolejarz). Członkowie Ksinzoków w większości reprezentują pokolenie, którego
rodzice, dziadkowie na co dzień mówili gwarą łowicką. Stąd znajomość dawnych
pieśni, przyśpiewek, a także obrzędów, którym one towarzyszyły. Ich zbieranie,
opracowanie i propagowanie stanowi główny cel działania zespołu.
W ramach projektu, w celu sprawnej realizacji wstępów, powołany został stały
skład Zespołu śpiewaczego KSINZOKI, który liczy 30 osób (lista członków
zespołu w załączeniu). W pierwszej kolejności członkowie zespołu dokonali
przeglądu pieśni patriotycznych i religijnych i przygotowali programy
planowanych koncertów/wydarzeń.
Cyklicznie organizowane były spotkania i próby robocze mające na celu naukę
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pieśni w gwarze łowickiej. Odbyło się 48 prób, w tym próby bezpośrednio przed
koncertami. Próby odbywały się raz w tygodniu, głównie w czwartki, w godzinach
między 18:30 a 20:30 w Sali konferencyjnej Towarzystwa „Dom Ludowy”
w Łowiczu, ul. Pijarska 1.
Zakładane cele zadania zostały osiągnięte w całości, zarówno w części określonej
Ofertą zadań do realizacji na 2019 r., jak i w części zmodyfikowanych założeń,
wynikających ze znacznie uszczuplonego - w stosunku do zakładanego w Oferciezakresu przyznanych środków. Nastąpiła modyfikacja założeń programu
przedsięwzięć do realizacji na 2019 rok, w kierunku zadań mniej
kapitałochłonnych (niż zakładany w Ofercie plan wydawniczy, respektujący fakt
przypadającego w 2019 r. podwójnego Jubileuszu Józefa Chełmońskiego),
ale równoważnych ze względu na ich wartość poznawczą i merytoryczną, oraz
jakość wynikających z nich społecznych efektów trwałych.
W ramach realizacji zadania publicznego nastąpiło:

6.

Mazowiecka Fundacja
Społeczno– Kulturalna w
Łowiczu

udostępnienie szerokiej rzeszy odbiorców miasta i regionu wysokiej klasy zjawisk
kultury wizualnej (z tzw. segmentu kultury wysokiej) ,
Wydawnictwo i cykl imprez
kulturalnych w Galerii Browarna

wyartykułowanie niepośledniości zjawisk, ich miejsca
we współczesnym pejzażu kultury wizualnej kraju,

i

wybitnej

roli

wskazanie szans stojących przed miejscowymi miłośnikami i adeptami sztuki,
poprzez wyeksponowanie kluczowego aspektu, że peryferyjność zamieszkania,
wykształcenia oraz wychowania, nie zmniejsza podstaw zaistnienia artystycznego
w szerokim kontekście sztuki, uczestnictwa w kulturze wizualnej, przebicie się
ze swą twórczością do ogólnopolskich i zagranicznych kręgów odbiorców
oraz zaistnienie w najpoważniejszych zbiorach sztuki.
wyeksponowanie oczywistego faktu poznawczego wynikającego z kontaktu
z wysokiej rangi artystycznej dziełem sztuki oraz zachęta do podejmowania
własnej aktywności w zakresie zwiększenia częstotliwości spotkań ze sztuką
zarówno w charakterze świadomego odbiorcy, jak i potencjalnego twórcy
Zorganizowano wystawy:
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malarstwa Andrzeja Biernackiego pn. Anatomia dla Plastyków,
wystawa rzeźby prof. Andrzeja Szarka pn. Stradivarius rzeźby,
wystawa malarstwa prof. Witolda Stelmachniewicza pn. [Kontr]Efekt
wystawa malarstwa Doroty Cieślińskiej-Brodowskiej pn. Nie Pamięć,
Zadanie polegało na organizacji Łowickiej Majówki Motocyklowej. Jest
to impreza organizowana w Łowiczu przez łowickich motocyklistów. Atrakcje
przygotowane na Nowym Rynku rok rocznie gromadzą coraz większą liczbę
odbiorców zainteresowanych tematem motoryzacji, bezpieczeństwa oraz wspólną
zabawą integrującą przedstawicieli różnych grup społecznych. W imprezie wzięło
udział około 1200 osób.
W trakcie majówki odbyły się:
1.

7.

Stowarzyszenie Łowicki
Klub Motocyklowy „No
16”
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Motocykliści dla Łowicza
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Liczne konkursy skierowane do uczestników majówki oraz do
mieszkańców miasta Łowicza uczestniczących w wydarzeniu. Były to:
konkurs wiedzy o Łowickim Klubie Motocyklowym, konkursy dla dzieci
i młodzieży – fotograficzny, plastyczny, sprawnościowy, konkurs wolnej
jazdy motocyklem.

2.

Parada motocykli ulicami Łowicza.

3.

Wystawa motocykli – na łowickim rynku zaprezentowało się ok. 300
motocykli. Podczas wystawy rozstrzygnięty został konkurs na
najpiękniejszą maszynę majówki.

4.

Pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej.

5.

Pokazy ratownictwa przygotowane przez przedstawicieli Ochotniczej
Straży Pożarnej.

6.

Przekazywanie mieszkańcom miasta Łowicza drobnych artykułów
promujących projekt.
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Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Realizacja zadania zapewniła: wzmocnienie stanu zdrowia, harmonijny rozwój
fizyczny, wysoki poziom przygotowania techniczno-taktycznego, psychicznego,
intelektualnego i teoretycznego.
Cele sportowe zostały w pełni zrealizowane:
Ukierunkowanie na maksymalne osiągnięcia – następuje zmiana metodyki
szkolenia judoków, głównie w zakresie objętości oraz intensywności fizycznej
i psychicznej pracy treningowej.
Jedność wszechstronnego i specjalnego przygotowania sprawnościowego –
istnieje ścisły związek między wszechstronnym i specjalnym przygotowaniem
judoków na wszystkich etapach i okresach treningu sportowego.

1.

Międzyszkolny Klub
Sportowy „ZRYW”

Ciągłość procesu treningowego – ścisła zależność między etapami, okresami,
treningami i konkretnymi ćwiczeniami oraz racjonalne planowanie pracy
i wypoczynku.

Trening czyni mistrza

Stopniowanie obciążeń z tendencją do ich maksymalnych wielkości.
Falowość dynamiki obciążeń – uwarunkowana zasadami wahań biologicznych
i procesów psychicznych.
Cykliczność procesu treningowego – wyrażająca
powtarzaniem jego strukturalnych składowych.

się

systematycznym

W ramach relizacji zadania publicznego zajęcia dla poszczególnych grup
odbywały się:
•

treningi dla grupy początkującej – wtorek, środa, czwartek i piątek
od 16.00 do 17.45

•

treningi dla grupy zawansowanej – poniedziałek od 16.00 do 17.15
wtorek, czwartek i piątek od 17.45 do 19.00

Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności technicznych grupy
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początkującej w zakresie 6 i 5 kyu (pas biały i żółty) przewidzianym na pierwsze
półrocze. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności
technicznych grupy zaawansowanej w zakresie 4,3 kyu (pas pomarańczowy
i zielony), to zostało przewidziane na pierwsze półrocze, natomiast na drugie
na 2 i 1kyu (pas niebieski i brązowy)

2.

3.

Klub Sportowy „Księżak”
w Łowiczu

Uczniowski Klub
Sportowy „KORABKA”
w Łowiczu

Organizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta Łowicza w
dyscyplinie koszyka (szkółka
dziecięca)

Organizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta Łowicza w
dyscyplinie
piłka siatkowa

Ogółem w klubie trenowało 30 młodych zawodników. Zajęcia prowadzone były
w dwóch grupach wiekowych (klasa I-II) oraz (klasa III-IV) dwa razy w tygodniu
po 1,5 godziny, które odbywały się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji nr 2 przy
ul. Topolowej 2.
Głównym celem było zachęcenie dzieci w wieku szkolnym (I-IV klasa Szkoły
Podstawowej) do aktywnego spędzania czasu wolnego. Prowadzenie zajęć
sportowo-rekreacyjnych poprawiających sprawność ruchową, koordynację
i wydolność tlenową młodego organizmu. Propagowanie zdrowego stylu życia,
prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych. Nauka i przystosowania
do współdziałania w zespole, współpraca i komunikacja, odporność na stres
i decyzyjność.
Głównym celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu
piłki siatkowej było przekazywanie niezbędnego zasobu wiedzy, rozwijanie
sprawności oraz wykształcenie w niej określonych możliwości ruchowych.
W okresie tym realizowane były zadania zawarte w programie treningowym
przygotowanym na dany okres. Zadania te głównie dotyczyły kształtowania
zdolności kondycyjnych – siłowych, szybkościowych, wytrzymałościowych oraz
związanych z nimi kompleksów kondycyjnych i koordynacyjnych, do których
uzależniona jest efektywność działań podczas gry. Powyższe zadania realizowane
były podczas zajęć treningowych, teoretycznych, sprawdzianów oraz udziału
w zawodach.
W ramach sekcji prowadzone były dwa treningi tygodniowo, łącznie piłkę
siatkową trenuje 30 osób. Treningi sekcji piłki siatkowej grupy młodszej
w ramach UKS Korabka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łowiczu odbywały się
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w poniedziałki i środy. Głównym celem zajęć było wszechstronne kształtowanie
potencjału ruchowego, wyposażenie wychowanków w bogaty zasób nawyków
ruchowych (skok, bieg, rzut, chwyt, przewrót itp.) nauka i doskonalenie techniki
i taktyki piłki siatkowej (odbicie, zagrywka, atak) oraz rozwijanie wszechstronnej
sprawności fizycznej.
Celem treningów było również rozwijanie umiejętności ruchowych
oraz specyficznej adaptacji wysiłkowej, umożliwiającej uzyskiwanie
maksymalnych wyników i osiągnięć oraz stworzenie funkcjonalnej podstawy
do osiągnięć w wieku dojrzałym. Trening był skierowany na rozbudowę
potencjału ruchowego i wszechstronnego doskonalenia techniki, a dopiero kolejne
jego etapy powinny doprowadzić do umiejętności wykonania zadań o charakterze
specjalnym.
Na treningach dominowały ćwiczenia wszechstronne w formie zabawowej (gry
i zabawy ruchowe) i zadaniowej, metoda powtórzeniowa i zmienna.
W celu sprawdzenia efektów treningowych sekcja dwukrotnie brała udział
w turniejach organizowanych przez klub siatkarski PGE Skra Bełchatów w
miesiącu lutym i czerwcu 2019.

4.

Uczniowski Miejski Klub
Sportowy „KSIĘŻAK” w
Łowiczu
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W roku 2019 systematycznie uczęszczało na treningi i reprezentowało UMKS
„Księżak” w różnej rangi zawodach 15 osób. Zawodnicy startowali w turniejach
organizowanych przez Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, turniejach
okolicznościowych
oraz rozegrali wszystkie mecze objęte kalendarzem
rozgrywek II, III prowadzonej przez ŁOZTS oraz I i II Łódzkiej Ligi Tenisa
Stołowego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:
Tenis stołowy moim sportem
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ROK

2019

zajęcia szkoleniowo – treningowe odbywały się 3. razy w tygodniu po 1,5
godziny, zrealizowano w sumie blisko 150 zajęć szkoleniowo-treningowych
w zakresie tenisa stołowego, przeprowadzonych przez 2 instruktorów z każdą
grupą osobno, w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i tematyką
konkretnych zajęć zgodnie z programami szkolenia opracowanymi przez
instruktorów i trenerów. Zorganizowano 20 wyjazdów na zawody regionalne, 15
zawodników uczestniczyło w rozgrywkach i zawodach, w sumie ponad 400 osób
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obejrzało mecze podczas rozgrywek ligowych i międzyszkolnych.
Głównym celem zajęć sportowych organizowanych przez UKS „Korabka”
Łowicz było objęcie szkoleniem jak największej ilości uczniów Szkoły
Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Łowiczu oraz innych uczniów łowickich
szkół, aby zapewnić harmonijny rozwój organizmu, naukę techniki wybranych
konkurencji lekkoatletycznych oraz przygotowanie do rywalizacji sportowej.

5.

Uczniowski Klub
Sportowy KORABKA w
Łowiczu

Organizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych szkolenioworekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży z terenu Miasta
Łowicza w dyscyplinie lekka
atletyka

Wyznaczone cele zostały osiągnięte poprzez realizację zadań, które obejmowały
przygotowanie motoryczne, techniczne, taktyczne i teoretyczne zawodników.
Powyższe zadania były realizowane podczas zajęć treningowych, teoretycznych,
sprawdzianów oraz udziału w zawodach.
Założenia treningowe dotyczyły przygotowania ogólnego zawodników pod kątem
rozwoju siły, wytrzymałości, skoczności, sprawności ogólnej, realizowanymi
głównie metodami zabawowymi oraz elementów technicznych konkurencji
biegowych, skoków i rzutów. Uczestnicy rozwijali zdolności motoryczne, ogólną
kondycję fizyczną, kształtowali oraz doskonalili techniki kroku biegowego, skoku
w dal, wzwyż, opanowali technikę rzutu piłeczką palantową. Zawodnicy dwa razy
w tygodniu w okresie zimowym oraz trzy razy w tygodniu w okresie letnim
trenowali na obiektach sportowych przy ulicy Grunwaldzkiej. Zawodnicy
zrealizowali wszystkie założenia, które były zawarte w planie rocznym treningów
dla danej grupy. Zajęcia dzieci uczestniczących na zajęcia w grupie młodszej
miały charakter ogólnorozwojowy z elementami lekkiej atletyki. Prowadzone były
metodą zadaniową, zabawową oraz zadaniowo-naśladowczą.

14 000,00

Cyklicznie 10 osób brało udział w zawodach „ Czwartki lekkoatletyczne”.

6.

Uczniowski Klub
Sportowy „Jedynka” w
Łowiczu

Lekkoatletyka i szachy-sport
dla każdego

W 2019 roku Klub promował zdrowy styl życia poprzez uprawianie lekkiej
atletyki oraz wpajanie zawodnikom gry fair play w rywalizacji szachowej.
Zorganizowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych Miasta Łowicza dwa razy w tygodniu w okresie zimowym i trzy
razy w tygodniu w okresie letnim.
Klub uczestniczył w zawodach na różnym szczeblu (miejskim, wojewódzkim,
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międzywojewódzkim, krajowym, ogólnopolskim, międzynarodowym). W ramach
zadania został zorganizowany aktywny wypoczynek podczas ferii zimowych
i letnich (wyjazd 20 zawodników na obóz do Darłówka).
Klub wziął udział w pięciu wiosennych cyklach Czwartków Lekkoatletycznych
w Łowiczu i Finale Miejskim. W klasyfikacji końcowej tych zawodów
indywidualnie zdobył: siedem I miejsc, cztery II miejsca i jedno III miejsce.
Szóstka zawodników pojechała na Finał Ogólnopolski XXV edycji Czwartków
Lekkoatletycznych do Łodzi. Dzięki systematycznemu udziałowi w zajęciach
prawie wszyscy zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe i wielokrotnie
stawali na podium w różnych zawodach.

7.

Łowicki Klub Karate
Kyokushin Fighter w
Łowiczu

W klubie trenowało 38 zawodników w trzech grupach wiekowych: pierwsza grupa
dziecięca 6-9 lat (14 zawodników), druga grupa dzieci 10-13 lat (14 osób)
oraz grupa młodzieży (10 osób). Zajęcia miały na celu poprawę zdrowia wśród
dzieci i młodzieży oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.
Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu Klub mógł sfinansować
ubezpieczenie zawodników i instruktora oraz opłacić koszty startów w zawodach
oraz możliwe było stworzenie dogodnych warunków do szkolenia zawodników
i przygotowania ich do rywalizacji sportowej i odnoszenia kolejnych sukcesów
sportowych czego rezultatem były kolejne zdane egzaminy na stopnie kyu
oraz zdobycie 12 medali (3 złote, 5 srebrnych, 4 brązowe).

Karate moim sportem

5 380,00

10 marca 2019r. klub wziął udział w V Ogólnopolskim Turnieju Karate
w Ujeździe, z którego wrócili z 12 medalami.
01 czerwca i 14 grudnia 2019r. został przeprowadzony egzamin na stopnie kyu,
który został zdany przez wszystkich zawodników tego klubu.

8.

Łowicki Klub TaekwonDo
w Łowiczu
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Zajęcia treningowo – szkoleniowe odbywały się dwa razy w tygodniu w dwóch
grupach: zaawansowana: młodzież i dorośli oraz początkująca: dzieci od 5 do 14
lat. Odbyło się ponad 50 zajęć. Przeprowadzono również specjalistyczne treningi
w terenie, które odbywały się w soboty i niedziele. Poprzez prowadzone treningi
nastąpiła znaczna poprawa zdrowia i kondycji fizycznej. W bardzo dobrym
stopniu zostały opanowane techniki samoobrony ze sztuki taekwondo i karate.

Taekwondo to zdrowie, siła,
sprawność
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Dzieci i młodzież z Łowicza stały się bardziej zdyscyplinowane, sumienne
i pracowite. Nauczyły się współdziałania w grupie i pracy w zespole. Poprawiła
się również motoryka i nastąpił wszechstronny rozwój organizmu. Częstsze
wykłady i pogadanki o tematyce antyalkoholowej odciągnęły młodych ludzi od
zgubnych nałogów: alkoholizmu, palenia tytoniu i narkomanii,
W wakacje zawodnicy wyjechali na obóz szkoleniowo – wypoczynkowy.

9.

Uczniowski Klub
Sportowy „Pijarski Klub
Sportowy”

Szkolenie dzieci i młodzieży w
zakresie biegów
lekkoatletycznych, szachów oraz
piłki siatkowej

Realizacja zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie biegów
lekkoatletycznych, szachów oraz piłki siatkowej” przyczyniła się do osiągnięcia
wszystkich zakładanych wcześniej celów, tj.: szkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie biegów lekkoatletycznych, szachów oraz piłki siatkowej, a także
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, gdyż w pełni
zrealizowano roczny program szkolenia w zakresie wymienionych dyscyplin
sportowych opracowany przez instruktorów prowadzących zajęcia oraz w ramach
zajęć zrealizowano opracowany program profilaktyki i patologii społecznych,
co potwierdzają dzienniki zajęć prowadzone przez poszczególnych instruktorów.

10 000,00

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Zorganizowano
dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza pozalekcyjne zajęcia sportowo –
rekreacyjne. Zapewniono im prawidłowy rozwój fizyczny poprzez zajęcia
na świeżym powietrzu, rozwinięto umiejętności społeczne i życiowe oraz pasje
i zainteresowania.

10.

Stowarzyszenie
RehabilitacyjnoRekreacyjne

Beneficjenci zdobyli podstawy techniki i umiejętności jazdy konnej. Uczestnicy
zadania poznawali zasady panujące w stajni, nauczyli się pielęgnacji konia.
Galopem po wiedzę

Poza tym wszyscy nauczyli się zasad fair play, zdobyli wiedzę na temat radzenia
sobie z trudnymi emocjami, komunikowania się w grupie, zapobiegania agresji.

KARINO

U wszystkich 18 osób, które skorzystały z zajęć można zauważyć poprawę
rozwoju fizycznego. Beneficjenci rozwinęli swoje pasje i zainteresowania,
umiejętności społeczne i życiowe. Dzieci zdobyły podstawy pielęgnacji konia,
techniki i umiejętności jazdy konnej, zasady panujące w stajni.
Dzieci i młodzież zdobyły wiedzę, w jaki sposób poradzić sobie z trudnymi
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emocjami, jak komunikować się w grupie i zapobiegać agresji.
Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Zrealizowane w ramach zadania publicznego dyżury przewodnickie stanowiły
alternatywę spędzana wolnego czasu dla grup turystycznych i turystów
indywidualnych, a w szczególności dla mieszkańców miasta Łowicza. W ramach
organizowanych spacerów uczestnicy mieli możliwość poznania zabytków
kultury, historii i wiedzy o Łowiczu.
1.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno –
Krajoznawcze Zarząd
Oddziału w Łowiczu

Przewodnik czeka
- dyżury licencjonowanych
przewodników turystycznych

Od 9 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. odbyło się łącznie 12 spacerów,
prowadzonych przez 12 przewodników. W każdą niedzielę o godz. 13.00
przewodnik spotykał się z turystami przy siedzibie PTTK Oddział w Łowiczu na
Starym Rynku 3, by następnie poprowadzić spacer po zabytkowych obiektach
Łowicza i miejscach związanych z historią i tradycją miasta: łowickich
kościołach, ulicach Łowicza, miejscach upamiętniających wydarzenia z historii
miasta. Każdy ze spacerów trwał ok. 2-2,5 godziny. Spacery były prowadzone
tematycznie.

5 000,00

Zadanie poległo na zorganizowaniu następujących wydarzeń związanych
z turystyką kwalifikowaną:
- Spływ kajakowy „Majówka w kajaku” - 19.05.2019 ,
- Spływ i warsztaty „Niedziela w kajaku”- 16.06.2019,
2.

Łowicka Akademia
Sportu w Łowiczu

Organizacja spływów i
warsztatów kajakowych na rzece
Bzurze

- Spływ kajakowy „Witaj szkoło” – 01.09.2019,
- II Memoriał Kamila Zabosta, 27.10.2019 .
Udział w tych imprezach spowodował zamierzone cele w tym zwiększenie
zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych turystyką kwalifikowaną a przez
to krajoznawstwem czy rekreacją. Miejscem wykonania wnioskowanego zadania
publicznego był szlak rzeki Bzury.
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W rozpatrywanym okresie sprawozdawczym, zgodnie z harmonogramem odbyło
się pięć imprez w ramach zadania publicznego:
- rajd rowerowy „Szlakiem Józefa Chełmońskiego”,
- pieszy Łowicki Rajd Nocny,
- rajd rowerowy „Szlakiem Władysława Grabskiego”,
- pieszo-rowerowy rajd „Szlakiem 10 Pułku Piechoty”,
- pieszo-rowerowy rajd „Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej”.

3.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno –
Krajoznawcze Zarząd
Oddziału w Łowiczu

W czasie trwania dwóch rowerowych rajdów: pierwszego do Boczek
Chełmońskich, drugiego do Borowa, wiedza i opowieści przewodnika przyczyniły
się do pogłębienia wiadomości o wybitnych Polakach urodzonych na Ziemi
Łowickiej. A byli nimi nasz wieli malarz - Józef Chełmoński oraz do „ojciec
polskiej złotówki”, dwukrotny premier II Rzeczypospolitej – Władysław Grabski.
Dwa rajdy pieszo-rowerowe odbyły się do miejsc związanych z II wojną
światową. Uczestnicy oddali hołd walczącym o wolność Ojczyzny: w Kompinie żołnierzom września, natomiast w Czatolinie uczcili pamięć Cichociemnych.
Podczas nocnego rajdu pieszego, aby rozwiązać przygotowane przez
organizatorów zadania, uczestnicy poszukiwali ciekawe miejsca pod względem
historycznym i turystycznym, co skutkowało poznawaniem swojej Małej
Ojczyzny i jej atrakcyjności.

Pieszo i na rowerze

W pięciu rajdach objętych zadaniem publicznym uczestniczyło 561 osób i jest
wyższa od liczby zamierzonej w ofercie (530 osób).
W rajdzie „Szlakiem Józefa Chełmońskiego wzięło udział 57 osób
(przewidywanych 100), w Łowickim Nocnym Rajdzie uczestniczyło 162
(przewidywanych 150), w rajdzie „Szlakiem Władysława Grabskiego” pojechało
41 osób (przewidywanych 30), w rajdzie „Szlakiem 10 PP powędrowało 172
osoby (zamierzonych 150) a w rajdzie „Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy AK”
było 129 osób (zamierzonych 100). Różnica w liczbach wiąże się z bardzo
wczesnym planowaniem wydarzeń. Wpływ ma również to, że imprezy odbywają
się na niezadaszonej przestrzeni oraz warunki atmosferyczne. Całość
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monitorowana była poprzez listy obecności oraz dokumentację fotograficzną.

6.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno –
Krajoznawcze Zarząd
Oddziału w Łowiczu

W 2019 roku cel zakładany przez PTTK został osiągnięty. W ostatnich latach
nastąpiło ogromne zainteresowanie mieszkańców Łowicza taką formą uprawiania
turystyki. Imprezy turystyki kwalifikowanej w formie kajakowej stanowiły
poszerzenie oferty turystycznej dla mieszkańców miasta Łowicza. Tym bardziej,
że kierowane były do różnych grup wiekowych, zarówno dzieci i młodzieży
szkolnej, rodzin z dziećmi, czy osób starszych. Wydarzenia z zakresu turystyki
kajakowej, organizowane przez PTTK Oddział w Łowiczu od wielu lat cieszą się
szczególnym zainteresowanie mieszkańców Łowicza.
Kajakiem po Bzurze z PTTK

Opis osiągniętych rezultatów:

9 000,00

W okresie objętym sprawozdaniem (01.04.2019 – 31.10.2019) w organizowanych
imprezach uczestnicy mieli możliwość poznania różnych imprez turystyki
kajakowej. Mieli możliwość wzięcia udziału w imprezach integracyjnych
skierowanych do każdego pokolenia Łowiczan, zarówno osób starszych, a także
dzieci, młodzieży, jak i ich rodziców. Odbyły się wszystkie z zaplanowanych
imprez: spływ kajakowy: III Spływ kajakowy „Baby w kajaku”, VIII Spływ
kajakowy „Szlakiem Dwóch Zamków”, dwie części „Wakacji z Tratwą na Fali”
oraz VI Spływ kajakowy „Z Soboty w sobotę”. Łącznie w imprezach kajakowych
udział wzięły 293 osoby, wstępnie planowano udział ok.200 osób.

Zakres: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

1.

Stowarzyszenie „Łowicki
Klub Amazonek”
Edukacja oraz wsparcie
aktywności fizycznej i
psychicznej kobiet
dotkniętych chorobą
nowotworową piersi
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Zakładane cele umieszczone w ofercie zostały zrealizowane w wymiarze
zakładanym w projekcie. Realizacja polegała na systematycznych ćwiczeniach
gimnastycznych grupowych i indywidualnych, integracji, edukacji oraz wsparciu
psychofizycznym kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi. Amazonki
brały udział w warsztatach na temat zdrowego stylu życia i dbałość o nawyki
żywieniowe. Uczestniczki zajęć ćwiczyły pod kierownictwem wykwalifikowanej
rehabilitantki dzięki temu znacznie poprawiły sprawność fizyczną
i psychofizyczną, która została osłabiona przez operacje chirurgiczne,
chemioterapię , radioterapię czy hormonoterapię. Systematycznie wykonywane
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ćwiczenia pomogły w zmniejszeniu obrzęku ręki po stronie operowanej
oraz znacznie poprawiły jej ruchomość. Zajęcia grupowe obejmowały 44 godziny,
a zajęcia indywidualne – 88 godzin, w sumie 132 godziny zajęć w formie
gimnastyki.
Dodatkowo Stowarzyszenie Łowicki klub Amazonek w Łowiczu brało udział
w prelekcjach i warsztatach edukacyjnych. Amazonki uczestniczyły także
w spotkaniach integracyjnych tj. (wyście do kina, wyjazd do Częstochowy na
XXII pielgrzymkę na Jasną Górę, piknik integracyjny, co tygodniowe spotkania
klubowe).
Stowarzyszenie wydało także ulotki wraz z kalendarzykiem do samobadania piersi
jako element profilaktyki raka piersi.
Stowarzyszenie diabetyków w swojej działalności priorytetowa rangę nadają
powszechnej edukacji samych chorych na cukrzycę i upowszechniania wiedzy
o tej chorobie wśród społeczeństwa, oprócz edukacji celem stowarzyszenia jest
integracja diabetyków i samopomoc. Rok 2019 był 16 rokiem działalności koła,
liczba członków koła w 2019 roku wyniosła 130 osób. Spotkania koła odbywają
się w każdą drugą środę miesiąca.

Miejsko – Powiatowe Koło
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Łowiczu
2.

Wspieranie działań w
zakresie edukacji
diabetologicznej osób
dotkniętych chorobą
cukrzycy

Wyedukowany i aktywny
ruchowo diabetyk żyje dłużej

W pierwszym półroczu przeprowadzono dwa spotkania edukacyjnych dla
młodzieży z VII klas Szkół Podstawowych nr 2 i 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 7
w Łowiczu pt. „Jak groźną chorobą jest cukrzyca – profilaktyka cukrzycy.
Szkolenia przeprowadziła edukator w diabetologii – członkini Stowarzyszenia
Edukacji Diabetologicznej omawiając zagadnienia dotyczące: postaw choroby
jaką jest cukrzyca, jak ją leczyć, jak z nią żyć oraz jakie powoduje powikłania
gdy jest nieleczona lub źle leczona. Udział w spotkaniach wzięło ponad 140
uczniów. W drugim półroczu przeprowadzono spotkanie edukacyjne z personelem
i podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu. W spotkaniu
połączonym z wykładem udział wzięło 25 osób.
W 2019 roku odbyły się trzy wykłady edukacyjne dla członków koła oraz osób
zainteresowanych o tematyce:
- „Żywienie w cukrzycy” – wykład dla członków koła i osób zainteresowanych
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(udział wzięły 43 osoby)
- „Rola metforminy leczeniu cukrzycy” – wkład dla członków koła, który odbył
się podczas Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, wykład wygłosił
neurolog ze Szpitala im. Barlickiego w Łodzi (udział wzięło 97 osób)
- „Zmiany neurologiczne u diabetyków” wykład połączony z praktycznymi
wskazówkami (udział wzięło 50 osób)
Stowarzyszenie
RehabilitacyjnoEdukacyjne „Karino”,
3.

Edukacja oraz organizacja
zajęć rekreacyjnych z
końmi dla dzieci
niepełnosprawnych

Zajęcia rekreacyjne na koniach
2019

4.

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odbyło się 9 spotkań w postaci
wykładów, prelekcji i warsztatów, w których uczestniczyło 453 osoby. Spotkania
dotyczyły tematów z zakresu: sztuki, historii, literatury oraz geografii.
Senior Młody Duchem

W celu podniesienia umiejętności stosowania technologii cyfrowej, w tym
umiejętności posługiwania się pocztą elektroniczną zorganizowano
we współpracy z Latarnikiem Polski Cyfrowej bezpłatne warsztaty komputerowe
dla 6 grup na poziomie początkującym i zaawansowanym, w których wzięło
udział ogółem 60 osób. Członkowie ŁUTW mogli korzystać z nauki języka
angielskiego i niemieckiego. W ramach realizacji zadania odbyły się zajęcia koła
plastycznego, literackiego, kulinarnego, turystycznego.
Bardzo dużym zainteresowaniem, ze względu na właściwości lecznicze
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Zleceniobiorca wykonał wszystkie planowane działania, dzięki czemu osiągnął
zakładane rezultaty trwałe. Dzięki kompleksowej i różnorodnej ofercie działań
cele zadania publicznego zostały osiągnięte. Pozytywne opinie uczestników
wskazują na wybranie właściwej formy aktywnego spędzania wolnego czasu.

Stowarzyszenie Łowicki
Uniwersytet Trzeciego
Edukacja oraz wspieranie
utrzymania aktywności
intelektualnej, fizycznej,
psychicznej i rozwijanie
zainteresowań oraz
zapobieganie izolacji
społecznej osób starszych

Poprzez realizację zadania 15 osób niepełnosprawnych skorzystało z 10 zajęć
edukacyjno – rekreacyjnych na koniach. Główny rezultat jaki został osiągnięty
to zintegrowanie, edukacja, nabycie oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta
Łowicza. U wszystkich osób, które skorzystały z zajęć można zauważyć poprawę
rozwoju kompetencji społecznych i samodzielności, zbudowanie zaufania do osób
trzecich, poprawa stanu psychicznego. Wszystkie osoby aktywnie spędziły czas
na świeżym powietrzu.
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i relaksacyjne, cieszyły się wyjazdy do basenów termalnych w Uniejowie.
Zorganizowano 4 takie wyjazdy, w których uczestniczyło po 50 osób.
Dla grupy 32 osób zorganizowano w dniach 10 – 17.06.2019 r. 8-dniowy wyjazd
nad morze do Niechorza koło Rewala. Wyjazd miał charakter edukacyjnoturystyczny. Zorganizowano 10 wyjazdów na koncerty, wystawy i do teatru.
Organizowano także wyjazdy do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. ŁUTW podjął efektywną współpracę z innymi Uniwersytetami
Trzeciego Wieku, Urzędem Miejskim w Łowiczu, Urzędem Marszałkowskim
w Łodzi i innymi podmiotami. W sumie odbyło się 21 wydarzeń, uroczystości,
spotkań, w których uczestniczyły delegacje i reprezentacje ŁUTW.
W czasie pobytu na obozie w miejscowości Wapiennica uczestnicy doskonalili
swoje umiejętności z zakresu technik harcerskich, głównie: pionierki,
terenoznawstwa, przyrodoznawstwa, sygnalizacji i szyfrów, samarytanki.
Po każdym bloku zajęciowym zostały zorganizowane gry fabularne, bądź biegi
sprawdzające nabytą przez drużyny wiedzę oraz umiejętności z zakresu
poznanych technik harcerskich. Przez czas trwania wypoczynku odbywała się
rywalizacja, mająca na celu weryfikację i ocenę realizacji zadań związanych
z programem i bezpieczeństwem wypoczynku. Wyróżniający się uczestnicy
otrzymali nagrody rzeczowe lub mieli zapewnione dodatkowa atrakcja
programowa. W trakcie wypoczynku zgodnie z programem codziennie odbywały
się bloki zajęciowe.

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Łódzka Hufiec Łowicz
5.

Na szlakach historii
Wsparcie organizacji
wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży

20 000,00

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

1.

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji
Łowickiej Koło przy
Parafii

Integracja dzieci i młodzieży

Wsparcie prowadzenia
zajęć opiekuńczo-
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W okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2019 r. prowadzono różnego rodzaju zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze (profilaktyczno-terapeutyczne). Oprócz wychowawczyni pracującej w placówce, zajęcia te prowadzili w miarę możliwości
studenci, wolontariusze, osoby zaprzyjaźnione oraz uczniowie szkół, nauczyciele
oraz wychowawcy innych placówek opiekuńczo-wychowawczych i instytucji.
Prowadzone zajęcia oraz sprawowana opieka nad uczestnikami zadania stanowi
ważne ogniowo w całym systemie wychowania i opieki nad dziećmi w rodzinie,
szkole czy placówce. Wiele dzieci ma trudności oraz problemy emocjonalne
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związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem we własnej rodzinie. Realizowane
zadanie miało na celu zminimalizować te problemy, ponadto kompensować
deficyty edukacyjne, dawać poczucie akceptacji, przynależności, bezpieczeństwa,
zrozumienia i możliwości spędzenia wolnego czasu poza obowiązkowymi
zajęciami szkolnymi- w sposób pożyteczny i satysfakcjonujący dla
wychowanków. Opieka i bezpieczeństwo było zagwarantowane uczestnikom
przez cały rok, świadczy o tym fakt, brak jakichkolwiek wypadków czy urazów,
dzięki ciągłej kontroli, przestrzeganiu ustalonej w placówce zasad i ładu w formie
regulaminu oraz przypominanie zasad BHP w placówce, w terenie i na wyjazdach.

wychowawczych dla dzieci
z rodzin z problemem
alkoholowym – Bratkowice

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
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XI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta jest organem wykonawczym Gminy do którego
zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Miejskiej. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Miasta przy pomocy
Urzędu Miasta realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2019 r. w sposób określony uchwałami.
W 2019 roku Rada Miasta obradowała na 15 sesjach zwyczajnych, 3 sesjach nadzwyczajnych i podjęła 146 uchwał w tym 49 uchwał stanowiących przepisy
prawa miejscowego. W podjętych przez Radę Miejską uchwałach organ nadzoru nie stwierdził nieważności żadnej z podjętych uchwał.
W przypadku uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Łowiczu nie została ona wykonana, ponieważ wobec niniejszej uchwały Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z dniem 29 listopada 2019 r.
wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym pod wątpliwość podał brak opinii rzeczowo właściwej Komisji Rady Miejskiej w Łowiczu, brak
przeprowadzonych konsultacji z młodzieżą oraz brak uzasadnienia do uchwały. Udzielenie wyjaśnienia ze strony uchwałodawców, związany z tym czas
trwania procedury i obiegu dokumentów znacząco wydłużył termin uprawomocnienia uchwały, która weszła w życie z dniem 26 grudnia 2019 r. Termin ten
uniemożliwił przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej do końca 2019 roku.
Pozostałe uchwały zostały przez organ wykonawczy Miasta wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
Tabela nr 53. | Uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Łowiczu w 2019 r.:
Data wejścia w życie
oraz sposób wykonania

Numer uchwały

Data
podjęcia

1.

V/34/2019

24.01.2019

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok

2.

V/35/2019

24.01.2019

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad wytwarzania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie Gminy Miasta Łowicza

Dz. Urz. poz. 801 z dnia
14.02.2019 wejście
w życie 01.03.2019

3.

V/36/2019

24.01.2019

zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu
oraz utworzenia i nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu w Łowiczu

24.01.2019

Lp.
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24.01.2019

4.

V/37/2019

24.01.2019

w sprawie wysokości zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki na terenie Miasta Łowicz

Dz. Urz. poz. 802 z dnia
14.02.2019 wejście
w życie 01.03.2019

5.

V/38/2019

24.01.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
kolejnych umów najmu i dzierżawy po umowach na czas oznaczony z tymi samymi stronami,
których przedmiotem są te same nieruchomości znajdujące się w zasobach Gminy Miasto
Łowicz pozostające w administracji tej jednostki organizacyjnej

6.

V/39/2019

24.01.2019

w sprawie określenia wysokości i warunków bonifikaty od opłaty jednorazowej
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Dz. Urz. poz. 803 z dnia
14.02.2019 wejście
w życie 01.03.2019

7.

V/40/2019

24.01.2019

w sprawie uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łowicza na lata 2019-2022
z perspektywą do 2026”

Dz. Urz. poz. 1160 z dnia
28.02.2019 wejście
w życie 14.03.2019

8.

V/41/2019

24.01.2019

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Łowiczu na 2019 r,

24.01.2019

9.

V/42/2019

24.01.2019

w sprawie Programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023

24.01.2019

10.

V/43/2019

24.01.2019

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne w formie posiłku
i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dz. Urz. poz. 804 z dnia
14.02.2019 wejście
w życie 01.03.2019

11.

V/44/2019

24.01.2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dz. Urz. poz. 805 z dnia
14.02.2019 wejście
w życie 01.03.2019

12.

V/45/2019

24.01.2019

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Łowicz do realizacji projektu pod

24.01.2019
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24.01.2019

nazwą: Port „Szczęśliwa Rodzina” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, oś. Priorytetowa 09-IX, Działanie dla Osi 02-IX.2, Poddziałanie 01-IX.2.1

13.

V/46/2019

24.01.2019

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
na postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr PNIK-I-4231.1055.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
dot. niewyrażenia zgody na zmianę nazwy ulicy położonej w Łowiczu z ul. „Żołnierzy
Niezłomnych” na ul. „17-stego stycznia 1649 r.”

14.

VI/47/2019

07.02.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2027

07.02.2019

15.

VI/48/2019

07.02.2019

w sprawie zmiany budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok

07.02.2019

07.02.2019

24.01.2019

16.

VI/49/2019

07.02.2019

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Łowicza do złożenia wniosku o zwiększenie
dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji
sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz- etap I”, realizacji przedsięwzięcia o koszcie wyższym,
niż wynikającym ze Studium Wykonalności Złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie
projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych
taryf.

17.

VII/50/2019

27.02.2019

zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Łowicza
dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Dz. Urz. poz. 1577 z dnia
20.03.2019 wejście
w życie 04.04.2019

18.

VII/51/2019

27.02.2019

w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnich i dzieci młodsze

Dz. Urz. poz. 1578 z dnia
20.03.2019 wejście
w życie 04.04.2019

27.02.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Dz. Urz. poz. 1579 z dnia
20.03.2019 wejście
w życie 04.04.2019

19.

VII/52/2019
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20.

VII/53/2019

27.02.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta
Łowicza dla publicznych szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miasto Łowicz
oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

21.

VII/54/2019

27.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Łowiczu obręb 005 Kostka stanowiącej własność Skarbu Państwa.

27.02.2019

22.

VII/55/2019

27.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntów położonych w Łowiczu w obrębie
Bratkowice przy ul. Topolowej

27.02.2019

23.

VII/56/2019

27.02.2019

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o
raz ustalania stawki opłaty

Dz. Urz. poz. 1581 z dnia
20.03.2019 wejście
w życie 04.04.2019

24.

VII/57/2019

27.02.2019

w sprawie przekazania dla Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę
pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby.

27.02.2019

25.

VIII/58/2019

11.03.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032

11.03.2019

26.

VIII/59/2019

11.03.2019

w sprawie zmiany budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok

11.03.2019

27.

VIII/60/2019

11.03.2019

w sprawie podpisania pomiędzy Miastem Łowicz a PKP PKL SA. w Warszawie umowy,
w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa tunelu i dróg dojazdowych z
infrastrukturą w ul. Mostowej i ul. Armii Krajowej w Łowiczu

11.03.2019

28.

IX/61/2019

28.03.2019

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łowicz w 2019 roku

Dz. Urz. poz. 2562 z dnia
26.04.2019 wejście
w życie 11.05.2019

29.

IX/62/2019

28.03.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/481/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 15 lipca 2010
roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody pn. „Gwiozda Łowicko”

Dz. Urz. poz. 2563 z dnia
26.04.2019 wejście
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Dz. Urz. poz. 1580 z dnia
20.03.2019 wejście
w życie 04.04.2019

w życie 11.05.2019

30.

31.

IX/63/2019

IX/64/2019

28.03.2019

w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Dz. Urz. poz. 2564 z dnia
26.04.2019 wejście
w życie 11.05.2019

28.03.2019

w sprawie ogłoszenia zamiaru zamiany siedziby Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego
w Łowiczu oraz w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej
Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu

28.03.2019

28.03.2019

32.

IX/65/2019

28.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości po umowie zawartej na czas oznaczony z tą samą
stroną, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość znajdująca się w zasobach Gminy Miasto,
pozostającą w administracji tej jednostki organizacyjnej

33.

IX/66/2019

28.03.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Łowiczu
przy ulicach: Ekonomiczna, Bratkówka obręb Łowicka Wieś

28.03.2019

28.03.2019

34.

IX/67/2019

28.03.2019

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Łowicza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta
Łowicza

35.

IX/68/2019

28.03.2019

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment
obszaru urbanistycznego Zielkówka, obszar położony przy ulicy gen. St. Klickiego

36.

X/69/2019

25.04.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Łowicza fragment obszaru planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza,
fragment obszaru urbanistycznego Bolimowska w rejonie ulicy Bolimowskiej

25.04.2019

37.

X/70/2019

25.04.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Bolimowska w rejonie ulicy Wschodnia- Kresowa

25.04.2019
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Dz. Urz. poz. 2633 z dnia
30.04.2019 wejście
w życie 14.05.2019

38.

X/71/2019

25.04.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Bratkowice i obszar położony w rejonie ulicy
Tuszewskiej

39.

X/72/2019

25.04.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Łowiczu
obręb 0006 Łowicka Wieś

25.04.2019

40.

XI/73/2019

20.05.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032

20.05.2019

41.

XI/74/2019

20.05.2019

w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok

20.05.2019

42.

XII/75/2019

30.05.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032

30.05.2019

43.

XII/76/2019

30.05.2019

w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok

30.05.2019

44.

XII/77/2019

30.05.2019

w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu

30.05.2019

45.

XII/78/2019

30.05.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 marca 2019
roku w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu
działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu

Dz. Urz. poz. 3517 z dnia
24.06.2019 wejście
w życie 09.07.2019
Dz. Urz. poz. 3475 z dnia
21.05.2019 wejście
w życie 06.07.2019

25.04.2019

46.

XII/79/2019

30.05.2019

w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
mających siedzibę w obszarze Gminy Miasta Łowicza

47.

XII/80/2019

30.05.2019

w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

30.05.2019

48.

XII/81/2019

30.05.2019

w sprawie zwolnienia Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

30.05.2019
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49.

XII/82/2019

30.05.2019

w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu
w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

30.05.2019

50.

XII/83/2019

30.05.2019

w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu
w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

30.05.2019

51.

XII/84/2019

30.05.2019

w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami
Integracyjnymi w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin

30.05.2019

52.

XII/85/2019

30.05.2019

w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola nr 2 w Łowiczu od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych

30.05.2019

53.

XII/86/2019

30.05.2019

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 1 w Łowiczu ul. Ułańska 1

Dz. Urz. poz. 3518 z dnia
24.06.2019 wejście
w życie 09.07.2019

54.

XII/87/2019

30.05.2019

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 2 w Łowiczu ul. Starzyńskiego 5a

Dz. Urz. poz. 3519 z dnia
24.06.2019 wejście
w życie 09.07.2019

55.

XII/88/2019

30.05.2019

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 3 w Łowiczu ul. 3 Maja 4

Dz. Urz. poz. 3520 z dnia
24.06.2019 wejście
w życie 09.07.2019

56.

XII/89/2019

30.05.2019

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 4 w Łowiczu ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2

Dz. Urz. poz. 3521 z dnia
24.06.2019 wejście
w życie 09.07.2019

57.

XII/90/2019

30.05.2019

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 5 w Łowiczu ul. Józefa Chełmońskiego

Dz. Urz. poz. 3522 z dnia
24.06.2019 wejście
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w życie 09.07.2019

58.

XII/91/2019

30.05.2019

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 7 w Łowiczu ul. Wiosenna 2

Dz. Urz. poz. 3523 z dnia
24.06.2019 wejście
w życie 09.07.2019
Dz. Urz. poz. 3524 z dnia
24.06.2019 wejście
w życie 09.07.2019

59.

XII/92/2019

30.05.2019

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Integracyjnego nr 10 w Łowiczu ul. Księżacka 26

60.

XII/93/2019

30.05.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Łowicza na lata 2019
-2021

30.05.2019

Dz. Urz. poz. 4312 z dnia
30.07.2019 wejście
w życie 14.08.2019

61.

XII/94/2019

30.05.2019

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Miasto Łowicz

62.

XII/95/2019

30.05.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat z tą samą stroną, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość znajdująca
się w zasobach Gminy Miasta Łowicz

30.05.2019

63.

XIII/96/2019

25.06.2019

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Łowicza

25.06.2019

64.

XIII/97/2019

25.06.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2018 rok

25.06.2019

65.

XIII/98/2019

25.06.2019

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łowicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Miasta Łowicza za 2018 rok

25.06.2019

66.

XIII/99/2019

25.06.2019

w sprawie zmiany budżetu Miasta Łowicza za 2019 rok

25.06.2019

67.

XIII/100/2019

25.06.2019

w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

25.06.2019
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i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku
z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”
Dz. Urz. poz. 4025 z dnia
16.07.2019 wejście
w życie 31.07.2019

68.

XIII/101/2019

25.06.2019

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Łowicz

69.

XIII/102/2019

25.06.2019

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania Kandydatów na ławników

25.06.2019

70.

XIV/103/2019

25.07.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032

25.07.2019

71.

XIV/104/2019

25.07.2019

w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok

25.07.2019

72.

XIV/105/2019

25.07.2019

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego
deficyty oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

25.07.2019

Dz. Urz. poz. 4525 z dnia
16.08.2019 wejście
w życie 31.08.2019
Dz. Urz. poz. 4825 z dnia
02.09.2019 wejście
w życie 17.09.2019

73.

XIV/106/2019

25.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do Rejestru Należności Publicznych danych
o należnościach pieniężnych Gminy miasto Łowicz oraz określenia rodzaju należności
pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru

74.

XIV/107/2019

25.07.2019

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

75.

XIV/108/2019

25.07.2019

zmieniającej Uchwałę Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Łowiczu
w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

25.07.2019

25.07.2019

zmieniającego Uchwałę Nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zwolnienia Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusz Kościuszki
w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

25.07.2019

76.

XIV/109/2019
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77.

XIV/110/2019

25.07.2019

zmieniającego Uchwałę Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu
w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

78.

XIV/111/2019

25.07.2019

zmieniającego Uchwałę Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu
w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

25.07.2019

79.

XIV/112/2019

25.07.2019

zmieniającego Uchwałę Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Łowiczu w roku
szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

25.07.2019

80.

XIV/113/2019

25.07.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Łowicza,
fragment obszaru urbanistycznego Korabka, w rejonie ulicy Poznańskiej – Strzelczewskiej

25.07.2019

81.

XIV/114/2019

25.07.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Łowicza,
fragment obszaru urbanistycznego Bolimowska, w rejonie ulicy Polna – Niciarniana

25.07.2019

82.

XIV/115/2019

25.07.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Łowicza,
fragment obszaru urbanistycznego Zielkówka, w rejonie ulicy gen. St. Klickiego

25.07.2019

83.

XIV/116/2109

25.07.2019

w sprawie zaciągnięcia informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Łodzi

25.07.2019

84.

XIV/117/2019

25.07.2019

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Burmistrza Miasta
Łowicza

25.07.2019

85.

XIV/118/2019

25.07.2019

w sprawie porozumienia między gminnego z Miastem Łódź

25.07.2019

86.

XV/119/2019

29.08.2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

RAPORT

O

STANIE

MIASTA

ŁOWICZA

ZA

ROK

2019

|

Strona 197 z 207

25.07.2019

Dz. Urz. poz. 5127 z dn.
19.09.2019 wejście w

życie 04.10.2019

87.

XV/120/2019

29.08.2019

w sprawie przyjęcia Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+” na terenie Gminy Miasto
Łowicz

88.

XV/121/2019

29.08.2019

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Łowicza

89.

XV/122/2019

29.08.2019

w sprawie ustalenia terminu Ogólnych Zebrań Mieszkańców na terenie Miasta Łowicza w
sprawie wyborów Zarządów Osiedli oraz Przewodniczących

90.

XV/123/2019

29.08.2019

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łowicz w 2019 roku

Dz. Urz. poz.5128 z dn.
19.09.2019 wejście
w życie 04.10.2019

91.

XVI/124/2019

26.09.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032

26.09.2019

92.

XVI/125/2019

26.09.2019

w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok

26.09.2019

93.

XVI/126/2019

26.09.2019

w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Łowiczu

26.09.2019

94.

XVI/127/2019

26.09.2019

w sprawie w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji
w Łowiczu

26.09.2019

Dz. Urz. poz. 5368 z dn.
08.10.2019 wejście
w życie 23.10.2019

95.

XVI/128/2019

26.09.2019

zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Łowicz

96.

XVI/129/2019

26.09.2019

w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicz z Gminą Chąśno w zakresie wykonywania
zadań lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Chąśno i Gminy Miasto Łowicz
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29.08.2019

Dz. Urz. poz. 5243 z dn.
30.09.2019 wejście
w życie 15.10.2019

29.08.2019

26.09.2019

97.

XVI/130/2019

26.09.2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta
Łowicza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Dz. Urz. poz. 5588 z dn.
18.10.2019 wejście
w życie 02.11.2019

Dz. Urz. poz. 5589 z dn.
18.10.2019 wejście
w życie 02.11.2019

98.

XVI/131/2019

26.09.2019

w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/492/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 sierpnia
2010 roku w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania
dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

99.

XVII/132/2019

30.10.2019

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników

30.10.2019

100.

XVII/133/2019

30.10.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032

30.10.2019

101.

XVII/134/2019

30.10.2019

w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok

30.10.2019

102.

XVII/135/2019

30.10.2019

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Łowicza

30.10.2019
Dz. Urz. poz. 6732 z dn.
11.12.2019 wejście
w życie 25.12.2019

103.

XVII/136/2019

07.11.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 sierpnia 2015
r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu

104.

XVII/137/2019

07.11.2019

w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego Krzysztofa Olko z funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Łowiczu

07.11.2019

105.

XVII/138/2019

07.11.2019

w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łowiczu

07.11.2019

106.

XVII/139/2019

07.11.2019

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu

07.11.2019

107.

XVII/140/2019

07.11.2019

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu

07.11.2019

108.

XVII/141/2019

07.11.2019

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Łowicza
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Dz. Urz. poz. 6492 z dn.
05.12.2019 wejście

w życie 20.12.2019

109.

110.

XVII/142/2019

XVII/143/2019

Dz. Urz. poz. 6493 z dn.
05.12.2019 wejście
w życie 01.01.2020

07.11.2019

w sprawie likwidacji z dniem 1 stycznia 2020 roku Strefy Płatnego Parkowania

07.11.2019

w sprawie wyboru radnych do Komisji powoływanej przez Burmistrza Miasta Łowicza do
rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, wniosków o przyznanie nagród
i wyróżnień zawodnikom i trenerom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w 2019 roku

07.11.2019

07.11.2019

111.

XVII/144/2019

07.11.2019

w sprawie wyboru radnych do Komisji Stypendialnej powoływanej przez Burmistrza Miasta
Łowicza do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się
twórczością artystyczną

112.

XVII/145/2019

07.11.2019

w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”

07.11.2019

07.11.2019

113.

XVII/146/2019

07.11.2019

w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25.04.2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Bratkowice, obszar położony w rejonie ulicy
Tuszewskiej

114.

XVII/147/2019

07.11.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Łowicza
udziału wynoszącego 2/48 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej
w Łowiczu obręb 0008 Śródmieście

07.11.2019

115.

XVII/148/2019

07.11.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Łowiczu
przy ulicy Grunwaldzkiej, obręb Korabka

07.11.2019

116.

XVII/149/2019

07.11.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Łowiczu obręb 0005 Kostka, stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z prawem

07.11.2019
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własności naniesień budowlanych
117.

XVII/150/2019

07.11.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Łowicza

07.11.2019

118.

XVIII/151/2019

28.11.2019

w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok

28.11.2019

119.

XVIII/152/2019

28.11.2019

w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Łowicki bon żłobkowy" dla rodzin
zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Łowicz

28.11.2019

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łowicz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

28.11.2019

28.11.2019

120.

XVIII/153/2019

Dz. Urz. poz.7166 z dn.
17.12.2019 wejście
w życie 01.01.2020

121.

XVIII/154/2019

28.11.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXI/189/2004 Rady Miejskiej
w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów
zamkniętych

122.

XVIII/155/2019

28.11.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Łowiczu
obręb 0007 Małszyce

28.11.2019

123.

XVIII/156/2019

28.11.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów
dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łowicza

28.11.2019

124.

XVIII/157/2019

28.11.2019

w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

28.11.2019

125.

XVIII/158/2019

28.11.2019

w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej

28.11.2019

126.

XVIII/159/2019

28.11.2019

w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018
w roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

28.11.2019
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127.

XVIII/160/2019

28.11.2019

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych Miasta Łowicza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg

128.

XVIII/161/2019

28.11.2019

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz

Dz. Urz. poz. 7168 z dn.
17.12.2019 wejście
w życie 01.01.2020

Dz. Urz. poz. 7169 z dn.
17.12.2019 wejście
w życie 01.01.2020

Dz. Urz. poz. 7167 z dn.
17.12.2019 wejście
w życie 01.01.2020

129.

XVIII/162/2019

28.11.2019

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

130.

XVIII/163/2019

28.11.2019

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Dz. Urz. poz. 7170 z dn.
17.12.2019 wejście
w życie 01.01.2020

131.

XVIII/164/2019

28.11.2019

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Dz. Urz. poz. 7171 z dn.
17.12.2019 wejście
w życie 01.01.2020

29.11.2019

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Dz. Urz. poz. 7172 z dn.
17.12.2019 wejście
w życie 01.01.2020

29.11.2019

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, oraz ustalenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych nieruchomości

Dz. Urz. poz. 7173 z dn.
17.12.2019 wejście
w życie 01.01.2020

132.

133.

XVIII/165/2019

XVIII/166/2019
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134.

XVIII/167/2019

29.11.2019

w sprawie w ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki in. A. K.
Cebrowskiego w Łowiczu

135.

XVIII/168/2019

29.11.2019

w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu

136.

XVIII/169/2019

29.11.2019

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej niedokonywania zmian w statucie Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Łowiczu

137.

XIX/170/2019

30.12.2019

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

138.

XIX/171/2019

30.12.2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 20202033

30.12.2019

139.

XIX/172/2019

30.12.2019

w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok

30.12.2019

140.

XIX/173/2019

30.12.2019

w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie
Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

30.12.2019

141.

XIX/174/2019

30.12.2019

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Łowicz na rok szkolny
2019/2020

Dz. Urz. poz. 475 z dn.
21.01.2020 wejście
w życie 05.02.2020

142.

XIX/175/2019

30.12.2019

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

30.12.2019

143.

XIX/176/2019

30.12.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub umów najmu po
umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat z tymi samymi stronami, których przedmiotem
są te same nieruchomości znajdujące się w zasobach Gminy Miasta Łowicza

30.12.2019
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Dz. Urz. poz. 171 z dn.
15.01.2020 wejście
w życie 01.01.2020

29.11.2019
Dz. Urz. – jeszcze nie
opublikowany
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144.

XIX/177/2019

30.12.2019

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/161/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Łowicz

Dz. Urz. poz. 1020 z dn.
14.02.2020 wejście
w życie 29.02.2020

Dz. Urz. poz. 1021 z dn.
14.02.2020 wejście
w życie 29.02.2020

30.12.2019

145.

XIX/178/2019

30.12.2019

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/165/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 listopada
2019 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

146.

XIX/179/2019

30.12.2019

w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Łowicz w ramach procedury
repatriacyjnej jednej dwuosobowej, określonej imiennie, rodziny polskiego pochodzenia

Źródło: Biuro Rady Miejskiej w Łowiczu.
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PODSUMOWANIE
Łowicz się zmienia. Powstaje wyczekiwany od 60 lat wiadukt kolejowy, sukcesywnie powstają
drogi dojazdowe do niego – już można poruszać się nową ulicą Dmowskiego, a w 2019 roku
rozpoczęto inwestycję związaną z przebudową drogi DK-70 ul. Bolimowskiej i ul. Warszawskiej,
wraz z budową 2 rond jako dróg dojazdowych do wiaduktu.
Opracowano koncepcję przejazdu bezkolizyjnego przez linię kolejową w km. 81,560 m w ciągu ul.
Mostowej i Armii Krajowej w postaci tunelu drogowego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadbzurzańską.
Podobnie jak w roku ubiegłym miasto realizowało szereg działań proekologicznych tj. Program
MISJA-EMISJA, akcja usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
znajdujących się na terenie Miasta Łowicza, za duży sukces można uznać projekt „Rowerowe
Łódzkie” w ramach, którego powstało 12 stacji rowerowych na 12 stanowisk z 96 rowerami
miejskimi. W 2019 r., liczba wypożyczeń rowerów wyniosła 23 141.
W 2019 roku rozpoczęto projektowanie budynków mieszkalnych w ramach programu Mieszkanie
Plus. Trzy czterokondygnacyjne bloki z 96 mieszkaniami, powstaną przy ulicy Krudowskiego
w Łowiczu.
Na uwagę zasługuje aktywność i skuteczność placówek oświatowych, w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych m.in. na rozwój kompetencji uczniów w tym posługiwania się językiem obcym
w ramach Erasmus Plus, szkolenia kadry pedagogicznej, a także doposażenie sal dydaktycznych.
W 2019 r. realizowano projekt „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji
kultury w Łowiczu” polegający na adaptacji pomieszczeń budynku Gimnazjum nr 1 na nową siedzibę
Biblioteki Miejskiej.

Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński
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