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Wstęp
Wejście Polski do Unii Europejskiej poprzedziło przeprowadzenie szeregu reform
strukturalnych i instytucjonalnych. Jednak obok pozytywnych zmian społeczno - gospodarczych,
występują też zjawiska negatywne, jak okresowe niskie tempo wzrostu gospodarczego, mały
postęp w modernizacji struktury gospodarki, ciągle niska konkurencyjność i innowacyjność
gospodarki. Stanowi to jedną z przyczyn wysokiego bezrobocia oraz wynikających z niego
problemów społecznych. Dlatego potrzebna jest wizja

dalszego rozwoju kraju i stworzenie

warunków dla jego osiągnięcia. Społeczeństwo polskie oczekuje zmian, które doprowadzą
do wzrostu standardu życia. Temu celowi ma służyć polityka rozwojowa państwa. Główne
kierunki rozwoju gospodarczego Polski jako członka UE wyznacza Strategia Lizbońska, która ma
doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności gospodarki europejskiej, do szybszego
powstawania nowych miejsc pracy i rozwoju zaawansowanych technologii.
Planując działania prorozwojowe na najbliższe lata musimy wiedzieć, jaką Polskę chcielibyśmy
widzieć i w jakiej żyć.
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego jest dokumentem strategicznym dla
rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu, stanowiącym odniesienie dla innych strategii
i programów rządowych. Spaja wszelkie działania rozwojowe podejmowane na rzecz poprawy
warunków społeczno-gospodarczych i stanowi podstawę do efektywnego wykorzystania
instrumentów finansowych Unii Europejskiej
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem niezbędnym w przypadku ubiegania się
o środki w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Istnieje obowiązek jego
załączania do dokumentów aplikacyjnych o współfinansowanie projektów realizowanych przez
samorządy terytorialne. Stanowi więc istotny element realizacji polityki rozwoju regionalnego
będącej integralną częścią polityki rozwoju kraju jak i polityki spójności Unii Europejskiej.
Modernizacja i restrukturyzacja gospodarki w poszczególnych regionach Polski będzie
oparta na Strategii Rozwoju Kraju 2007-2013 oraz :


16 regionalnych programach operacyjnych,



PO Kapitał Ludzki,



PO Infrastruktura i Środowisko,



PO Innowacyjna Gospodarka,



PO Rozwój Polski Wschodniej,
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PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej,



PO Pomoc Techniczna.

W nowym okresie programowania 2007-2013 Polska będzie największym beneficjentem polityki
spójności - otrzyma ponad 67 mld euro.
Opracowanie ma charakter poznawczy i służy szerokiemu oraz kompleksowemu
rozpoznaniu obecnego stanu rozwoju Powiatu Pabianickiego. Wyodrębnia uwarunkowania
sprzyjające rozwojowi, bądź ten rozwój ograniczające. Określa zarówno mocne jak i słabe strony
Powiatu Pabianickiego. W części diagnostycznej opisane zostały różne sfery życia społeczno
- gospodarczego, ważne z punktu widzenia rozwoju powiatu. Natomiast część zadaniowa zawiera
wykaz projektów mogących przyczynić się do poprawy życia jego mieszkańców.

I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje zakładane projekty i zadania inwestycyjne
przewidziane do realizacji przez samorząd powiatowy w Pabianicach w latach 2007-2013,
w obszarach infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury drogowej, edukacji, sportu, kultury
i turystyki oraz pomocy społecznej.

II. Aktualna sytuacja społeczno- gospodarcza na obszarze
objętym wdrażaniem Planu

2.1. Położenie, powierzchnia, ludność
Powiat Pabianicki jako jednostka samorządu terytorialnego, powołany do życia reformą
administracyjną kraju od dnia 1 stycznia 1999 roku stanowi część regionu łódzkiego, położonego
na zachodnim krańcu Wyżyny Łódzkiej. Powiat Pabianicki sąsiaduje: od zachodu – z powiatem
łaskim, od

północnego - zachodu – z powiatem poddębickim, od północy – z powiatem

zgierskim, od północnego-wschodu – z powiatem grodzkim łódzkim, od wschodu – z powiatem
łódzkim wschodnim, od południowego-wschodu – z powiatem piotrkowskim, od południa
–

z powiatem bełchatowskim.
Powiat obejmuje swym zasięgiem terytorialnym pięć gmin wiejskich: Ksawerów, Dłutów,

Dobroń, Pabianice, Lutomiersk oraz dwie gminy miejskie Pabianice i Konstantynów Łódzki.
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Miasto Pabianice jest siedzibą władz powiatu.
Powiat plasuje się na piątym miejscu w województwie łódzkim pod względem
zamieszkującej go liczby ludności, która wynosi nieco ponad 119 tys. mieszkańców. Blisko 75%
ludności to mieszkańcy terenów miejskich. Stolicą jest miasto Pabianice, w którym zamieszkuje
blisko 60% ludności powiatu. Obszar zajmowany przez powiat pabianicki to 492,54 km.

Powierzchnia w km²
Powiat ogółem

Liczba mieszkańców
492

119,078

Pabianice

33

70,275

Konstantynów Łódzki

27

17,591

14

7,192

Dłutów

101

4,160

Dobroń

95

6,948

Pabianice

88

5,777

134

7,135

Gminy miejskie

Gminy wiejskie
Ksawerów

Lutomiersk
Źródło: „Rocznik statystyczny Województwa Łódzkiego” - Łódź 2006r

2.2. Środowisko przyrodnicze
Obszar Powiatu Pabianickiego można uznać za szczególnie ciekawy pod względem ilości
i formy obiektów ochrony przyrody, do których należą drzewa i krzewy gatunków rodzimych
i obcych, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie. Na terenie Powiatu
Pabianickiego występują różnorodne formy ochrony przyrody:
•

63 pomniki przyrody w tym: 52 pojedyncze drzewa, 6 jednogatunkowych oraz
2 wielogatunkowe grupy drzew, 2 jednogatunkowe aleje oraz głaz narzutowy,

•

użytki ekologiczne, w tym stawy śródleśne i bagna,

•

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

•

parki gminne o urozmaiconym zasobnym składzie gatunkowym,
Na terenie powiatu licznie występują również wielkoobszarowe formy ochrony przyrody,
m.in:

•

„Nadwarciański” Obszar Chronionego Krajobrazu,

•

„Puczniewski” Obszar Chronionego Krajobrazu,

•

Obszar Chronionego Krajobrazu „Środkowej Grabi”,
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•

Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Środkowej Grabi”,

•

Rezerwat „Jodły Oleśnickie” na terenie gminy Lutomiersk.
Do gatunków rzadko występujących na terenie powiatu - objętych ochroną należą: bocian

czarny, bagno zwyczajne, długosz królewski, widłak wroniec, widłak jałowcowy, wełnianka
wąskolistna, torfowiec odgięty, turzyca siwa.
2.2.1. Położenie geograficzne

Powiat Pabianicki położony jest na obszarze Wysoczyzny Łaskiej, która jest równiną
morenową, położoną na wschód od Kotliny Sieradzkiej, na południe od Kotliny
Kolskiej, na zachód od Wzniesień Łódzkich i na północ od kotliny
Szczercowskiej. Zajmuje powierzchnię około 2330 km2. Wysoczyznę rozcinają
doliny Grabi, Pichny, Neru i górnej Bzury. Dosyć powszechnym elementem
rzeźby terenu są wydmy. Na obszarze Wysoczyzny Łaskiej wyróżnić można:
Równinę Poddębicką na północy (140-150 m n.p.m.) przeciętą doliną Neru, do
której

przylegają

od

południowego

zachodu

Pagórki

Niemysłowskie

(do 165 m n.p.m.), na zachodzie po obu stronach Pichny Równinę Szadkowską
zajętą w części przez kompleks Lasów Sieradzkich, na południu w łuku rzeki
Grabi Równinę Łaską (do 213 m n.p.m.), na wschodzie Równinę Pabianicką nad
górnym Nerem, Pagórki Lutomierskie i Pagórki Ozorkowskie.
2.2.2. Warunki klimatyczne

Powiat Pabianicki położony jest w III strefie klimatycznej podziału Polski na strefy wg
normy PN-82/B-0243.Lokalne warunki klimatyczne są kształtowane pod wpływem rzeźby terenu,
warunków gruntowo-wodnych, szaty roślinnej, zabudowy, przemysłu itp. Wpływ tych czynników
na zróżnicowanie warunków termicznych szczególnie uwidacznia się w dniach bezwietrznych
i bezchmurnych, szczególnie o pogodzie antycyklonalnej. W czasie dni pochmurnych
oddziaływanie to jest znacznie mniejsze lub nie występuje w ogóle. Na terenach zwartej
zabudowy warunki termiczne kształtują się nieco odmiennie niż na terenach otwartych. Jest to
spowodowane wydzielaniem energii cieplnej. Istotnym czynnikiem jest również zmniejszona
zdolność do parowania podłoża. Największe kontrasty termiczne obserwuje się w okresie od
kwietnia do października, przy czym najsilniej zaznaczają się w godzinach wieczornych
i nocnych. Ilość dni ze średnią temperaturą powietrza powyżej 0 0C wynosi 272 w roku, ze średnią
temperaturą ponad 50C wynosi 211. Średnia roczna temperatura powietrza w okresie 1981-1993
(Łódź- Lublinek) wynosiła 80C. Najwyższą średnią temperaturę miesięczną ma lipiec +180C,
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najniższą styczeń -1,70C. Opady atmosferyczne należy zaliczyć do średnich w skali
ogólnopolskiej, przy czym średnioroczna suma waha się w granicach 532-604 mm. W okresie
wegetacyjnym notuje się od 359 do 383 mm opadu (63% sumy rocznej), przy maksimum w lipcu
(88 mm) i minimum w lutym (25 mm). Ilość dni z pokrywą śnieżną nie przekracza 60 dni w roku.
Mgły obserwuje się najczęściej na terenach wilgotnych, gdzie notowane są niskie temperatury
powietrza, a więc w dolinach i obniżeniach. Ilość dni z mgłą jest stosunkowo duża, w przebiegu
rocznym nierównomiernie rozłożona na poszczególne miesiące. Mgły najrzadziej występują
w okresie od kwietnia do lipca, najczęściej późną jesienią, z maksimum w listopadzie i zimą.
W dolinach częstotliwość występowania mgieł jest większa. Klimat powiatu cechuje dość duża
wietrzność. Przeważają wiatry o prędkościach niewielkich w granicach do 4 m/sek., przy czym
większe prędkości osiągają wiatry zimą i wiosną niż latem i jesienią. Cisze, których częstotliwość
jest znaczna – średnio w roku ponad 13%, najczęściej występują latem i jesienią. Przeważającymi
kierunkami wiatrów dla powiatu (podobnie jak dla całego kraju) są wiatry zachodnie, na który
przypada około 48% ogólnej sumy wiatrów. Najmniej licznie reprezentowane są wiatru
o kierunkach: północnym i południowo-wschodnim, po około 5%. Średnia prędkość wiatru
w roku wynosi 3,6 m/sek. Wilgotność względna powietrza waha się od 70 do 90 o/oo. Średnia
roczna za okres 1981-1993 wynosi dla stacji meteorologicznej Łódź- Lublinek około 70 o/oo.
Średnie nasłonecznienie w ciągu roku równa się około 4,0 godziny. W czerwcu przekracza ono
wartość 6 godzin dziennie, w grudniu zaś trwa jedynie godzinę. Średnie zachmurzenie wynosi
około 6,5 godzin. Stacja meteorologiczna Łódź- Lublinek w ciągu roku rejestruje około 44 dni
słonecznych i około 140 dni pochmurnych.
2.2.3. Zasoby wód podziemnych

Od 1908 r.

do końca 2006 r. odwiercono ogółem 493 otworów studziennych .

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne z utworów czwartorzędowych kształtują się w granicach od
0,2 do 66,0 m3/h. Średnio w poszczególnych gminach wydajność eksploatacyjna waha się od 3,3
m3/h (gmina Lutomiersk) do 24,5 m3/h (gmina Dłutów).
Pobór wody z utworów kredowych wynosi od 1,5 do 225,0 m3/h, średnio w granicach od 23,4 m3/
h (gmina Dłutów) do 80,2 m3/h (gmina Pabianice).
Sporadycznie woda pobierana jest z utworów trzeciorzędowych - 1 studnia w gminie Ksawerów
o wydajności eksploatacyjnej 65,0 m3/h. W latach 2004-2006 nastąpiła rozbudowa ujęć gminnych
w Dobroniu (Markówka) i Dłutowie (Czyżemin).
Wszystkie wody podziemne, zarówno czwartorzędowe jak i kredowe, oraz sporadycznie
występujące na terenie Powiatu Pabianickiego trzeciorzędowe i jurajskie pochodzą z dorzecza
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rzeki Warty. Ponadto wschodnia część powiatu leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych (GZWP) – Kredowej Niecki Łódzkiej (kreda dolna) objętego ochroną jakościową
i ilościową w celu uniknięcia w przyszłości pogorszenia parametrów jakościowych.
2.2.4. Pokrywa glebowa

Na terenie Powiatu Pabianickiego w latach 2003-2006 Okręgowa Stacja Chemiczno
-Rolnicza w Łodzi wykonała badania gleb. Przebadana powierzchnia użytków rolnych wyniosła
2009 ha, ogółem przebadano 1347 prób. Z przeprowadzonych badań wynika, iż na terenie
Powiatu Pabianickiego przeważają użytki rolne o kwaśnym i bardzo kwaśnym odczynie gleby,
średniej zawartości fosforu, niskiej zawartości potasu oraz średniej zawartości magnezu. Badania
powyższe wskazują na znaczny udział gleb zdegradowanych z powodu nadmiernego zakwaszenia
oraz zubożenia w podstawowe składniki pokarmowe dla roślin. Stan taki jest niekorzystny dla
rolnictwa i dla środowiska. Z gleb nadmiernie zakwaszonych następuje większe wypłukiwanie
składników do wód, powodując ich zanieczyszczenie i eutrofizację. W glebach zakwaszonych
wzrasta szybko przyswajalność i pobieranie przez rośliny większości metali ciężkich.
Ponadto badania gleb na terenie Powiatu Pabianickiego wykonano także w latach 1999
i 2001. Pobrano łącznie 34 próbki gleby i 27 próbek roślin w miejscach domniemanego
zanieczyszczenia metalami ciężkimi i siarką. W 1999 r. przedmiotem badań były także użytki
zielone doliny Neru i rzeki Dobrzynki oraz użytki zielone rzeki Grabi, grunty położone przy
drogach o dużym natężeniu ruchu samochodowego i w pobliżu dzikich wysypisk śmieci.
Przeprowadzone

badania

stanu

zanieczyszczenia

metalami

ciężkimi

gleby

wykazały

zanieczyszczenia w dolinie Neru i Dobrzynki, głównie miedzią, chromem, cynkiem i kadmem.
Innych miejsc zanieczyszczenia metalami ciężkimi nie stwierdzono.
2.3. Turystyka
Liczne walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz mnogość zbytków, które mogą
zainteresować turystów wskazują na atrakcyjność terenu. Obiekty zabytkowe na terenie powiatu,
które warto zobaczyć to:
 Zamek

Kapituły

Krakowskiej

w Pabianicach

-

renesansowy

dwór

wzniesiony

w latach 1566-1571, obecnie znajduje się tutaj Muzeum Miasta Pabianic;
 Pałac Enderów w Pabianicach - eklektyczny pałac wybudowany w 1883r. przez rodzinę
Enderów, obecnie siedziba Starostwa Powiatowego w Pabianicach;
 Budynek

dawnej

fabryki

Kruschego

i

Endera

wybudowany

w

1891r.
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w Pabianicach;
 Cmentarz ewangelicki w Pabianicach założony w połowie XIX w., gdzie zachowały się
grobowce i nagrobki znanych rodzin fabrykanckich: Endrerów, Kruschów, i Schweikertów;
 Kościół Św. Mateusza i Św. Wawrzyńca w Pabianicach wybudowany w latach
1583-1588 przez

kapitułę krakowską w stylu późnorenesansowym. Wnętrze barokowe

z XVII-XVIII w.;
 Kościół ewangelicko- augsburski Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach, wzniesiony w latach
1827- 1831 w stylu klasycystycznym;
 Kościół Najświętszej Marii Panny Różańcowej wybudowany w latach 1898- 1908 w stylu
neogotyckim;
 Średniowieczny zamek- klasztor w Lutomiersku, powstał przypuszczalnie przed rokiem 1418,
obecnie znajduje się tutaj Salezjańska Szkoła Muzyczna ;
 Ślady grodziska z XIV wieku w Konstantynowie Łódzkim;
 Kościół modrzewiowy Św. Wojciecha w Dobroniu wybudowany w 1779 r.;
 Drewniany zabytkowy młyn na Talarze w gminie Dobroń.
Atutem terenu są również walory przyrodniczo-krajobrazowe. Obecność wieloobszarowych
form ochrony przyrody , czyste powietrze i łagodny klimat, sprzyjają atrakcyjności terenu pod
względem wypoczynkowym. Turyści lubiący dotrzeć w każde miejsce rowerem bądź pieszo mogą
skorzystać ze ścieżek rowerowych lub pieszych przebiegających przez teren Powiatu
Pabianickiego:
•

„ Na tropach renesansu” przebiegająca przez Pabianice i Dobroń,

•

„Skarby Ziemi Sieradzkiej” przebiegająca przez Konstantynów Łódzki,

•

Mogilno Duże i Małe ( gm. Dobroń ) i Pabianice.
Przez powiat przebiega 5 szlaków turystycznych: szlak zielony – na trasie Łask- Pabianice,

czerwony-na trasie Tuszyn- Pabianice, żółty – Dobroń- Talar, niebieski- Pabianice- Chechło,
i ostatni , czerwony Pabianice- Kolumna.
Przez tereny powiatu przebiega także Wojewódzki Szlak Konny im. „Hubala”. Ideą wyznaczenia
szlaku konnego jest możliwość korzystania z koni, które są w stadninach koni i u prywatnych
hodowców oraz poruszania się oznakowanymi i przygotowanymi drogami polnymi i leśnymi,
które przebiegają przez obszary o dużych walorach krajobrazowych i bogatych w zabytki
architektury.
Powiat Pabianicki dysponuje niezbyt rozbudowaną ale różnorodną bazą noclegową.
Do dyspozycji turystów znajdują się dwa obiekty trzygwiazdkowe, hotele, zajazdy i pokoje
gościnne.

Można

skorzystać

również

z

noclegów

oferowanych

przez

gospodarstwa
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agroturystyczne oraz usług temu towarzyszących, takich jak jazda konna, czy wędkowanie.
Na terenie powiatu znaleźć można wiele obiektów do uprawiania czynnego wypoczynku.
Są to ośrodki sportowe, a w szczególności baseny kryte i otwarte, hale sportowe, korty tenisowe,
stawy wodne i ośrodki jazdy konnej.
Orientacyjna liczba obiektów noclegowych na dzień 1.10.2007r. w Powiecie Pabianickim.

Gospodarstwa
agroturystyczne

Obiekty noclegowe
(w tym hotele, motele,
zajazdy, pokoje
gościnne)

Ośrodki sportowe

Ośrodki wypoczynkowe

9

13

4

2

Źródło: Materiały własne

2.3.1. Identyfikacja problemów
Rozpatrując walory turystyczne powiatu, należy stwierdzić, że nie są one w pełni
wykorzystane. Stan infrastruktury turystycznej nie jest dostateczny i ciągle jeszcze nie spełnia
oczekiwań turystów. Liczba miejsc noclegowych jest niewielka, a oferta usług towarzyszących
turystyce niezbyt urozmaicona.
Dążenie do pełnego wykorzystania walorów dziedzictwa kulturowego

w powiecie,

wymusza kompleksowe działania w kierunku modernizacji i rozbudowy infrastruktury
turystycznej. Uwzględniając projekt Planu Rozwoju Turystyki w województwie łódzkim na lata
2008 – 2020, planuje się wspólnie opracowanie z gminami wchodzącymi w skład Powiatu
Pabianickiego podobnego dokumentu. W swej treści odnosiłby się

do najistotniejszych

problemów infrastruktury turystycznej powiatu.
Wśród form realizacji zadań powinny znaleźć się następujące działania :



opracowywanie projektów szlaków rowerowych,



rozwój pętli wewnętrznych szlaków konnych na przebiegu pętli wewnętrznej wojewódzkiego

szlaku konnego przebiegającego przez powiat i popularyzacja tej aktywnej formy wypoczynku,


opracowanie szlaków turystyki wodnej w oparciu o sieć rzeczną powiatu,



oznakowanie istniejących i powstających szlaków i ścieżek,
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inwentaryzacja i zabezpieczenie miejsc pochówku grup wyznaniowych oraz kwater

wojennych z okresu I i II wojny światowej,


wyeksponowanie gospodarstw agroturystycznych w powiecie jako uzupełnienie oferty bazy

noclegowej powiatu


wyeksponowanie w materiałach reklamowych walorów turystycznych, infrastruktury

technicznej ze szczególnym uwzględnieniem architektury sakralnej na terenie powiatu oraz
walorów przyrodniczo - krajobrazowych


popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację wycieczek, rajdów

pieszych i rowerowych ukazujących bogactwo architektury, krajobrazu i atrakcji przyrodniczych
znajdujących się na terenie powiatu.
2.4.Zagospodarowanie przestrzenne
2.4.1. Gospodarka wodno- kanalizacyjna

Woda na potrzeby komunalne pobierana jest z ujęć głębinowych zlokalizowanych na terenach
wszystkich gmin Powiatu Pabianickiego, a mianowicie:
 miasto Pabianice
W Pabianicach znajdują się dwie stacje wodociągowe, do których woda doprowadzana jest
z 10 studni głębinowych:


stacja wodociągowa przy ul. Wodnej 8,



stacja wodociągowa przy ul. 15 Pułku Wilków.

Woda pobierana jest m.in. z ujęcia w Hermanowie – Jutrzkowicach o wydajności 1150 m3/h
i w Chechle o wydajności 7843 m3/d. Obszar obsługi zakładów wodociągowych obejmuje
teren miasta Pabianic oraz pobliskich miejscowości: Bychlew, Hermanów 1 i 2, Terenin,
Petrykozy, Władysławów, Karolew.
 gmina Pabianice
W gminie Pabianice ujęcia wody znajdują się w Górce Pabianickiej – 3 studnie o wydajności
31 m3/h, w Żytowicach – 2 studnie o wydajności 23 m3/h oraz w Rydzynach – 2 studnie
o wydajności 29 m3/h.

 miasto Konstantynów Łódzki
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W Konstantynowie Łódzkim znajduje się jedna stacja wodociągową, korzystająca z ujęcia
górno kredowego w Ignacewie, obejmującego 3 studnie o zatwierdzonych zasobach 420m3/h.

 gmina Dłutów
W gminie Dłutów znajdują się 2 stacje uzdatniania wody - w Ślądkowicach i Dłutowie. Dla
potrzeb gminy użytkowane są 4 studnie:


w Dłutowie - studnia nr 1 o wydajności 75 m3/h i studnia nr 2 o wydajności 42 m3/
h,



w Ślądkowicach studnia o wydajności 60 m3/h,



w Czyżeminie studnia nr 1 o wydajności i poborze 25 m3/h.

 gmina Dobroń
W gminie Dobroń znajduje się jedna stacja uzdatniania wody w Markówce. Pobór wody
z ujęcia kształtuje się na poziomie 200 m3/h, a woda ujmowana jest z trzech studni kredowych.
 gmina Ksawerów
Gmina Ksawerów posiada wodociąg przy ul. Szkolnej 12, którego wydajność wynosi 140 m3/h
oraz dwuotworowe ujęcie w Woli Zaradzyńskiej na ul. Ogrodników, z którego pobór wody
wynosi 80 m3/h.
 gmina Lutomiersk
Na terenie gminy Lutomiersk funkcjonuje sieć wodociągowa w oparciu o ujęcia:
w Lutomiersku o wydajności 101 m3/h, w Kazimierzu o wydajności 145 m3/h, w Szydłowie
o wydajności 120 m3/h oraz w Prusinowicach o wydajności 120 m3/h.
Na potrzeby przemysłu wykorzystywana jest woda z ujęć własnych zakładów a częściowo
z wodociągów komunalnych.
Łączne zużycie wody (m3/dobę) przez przemysł i gospodarkę komunalną w roku 2006
Przemysł
Miejscowość

z sieci
wodociągowej

Pabianice

z ujęć własnych

1 554

Gosp.
komunalna

Łącznie

9 106

11 433

773
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Przemysł
Miejscowość

Gosp.
komunalna

Łącznie

z sieci
wodociągowej

z ujęć własnych

Konstantynó
w

604

138

2928

3 670

poza
miastami

-

518

-

518

Źródło: Informacja o stanie środowiska na obszarze powiatu pabianickiego za rok 2006 opracowana przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Ilość pobieranej wody z wodociągów wiejskich w 2006 roku wyniosła 3981m3/d, a rok wcześniej
3195 m3/d
Wodociągi i kanalizacja w Powiecie Pabianickim w 2006 r.

Sieć w km

Przyłącza do budynków mieszkalnych w szt.

wodociągowa

kanalizacyjna

wodociągowa

kanalizacyjna

723,31

205,54

18 459

4 704

Źródło: Materiały własne

Wzrost długości sieci wodociągowej w stosunku do roku 2002 wynosi 16,6%, zaś wzrost
długości sieci kanalizacyjnej w stosunku do roku 2002 wynosi 20,13%.
2.4.2. Gospodarka ściekowa
Na terenie Powiatu Pabianickiego ścieki terenów skanalizowanych odprowadzane
są poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków, a następnie po uprzednim podczyszczeniu
mechanicznym lub mechaniczno-biologicznym do rzek, a mianowicie:
 ścieki z Pabianic i Ksawerowa kierowane są do oczyszczania w GOŚ ŁAM w Łodzi
i odprowadzane do rzeki Ner,
 ścieki komunalne z Konstantynowa Łódzkiego są przepompowywane do Grupowej
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Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ ŁAM) - dotychczas zrzucane
były bez oczyszczania do rzeki Ner i Łódki.
 ścieki z gminy Dobroń oczyszczane są w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Dobroniu
i odprowadzane do rzeki Pałusznicy.
 ścieki z gminy Dłutów oczyszczane są w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Dłutowie
i odprowadzane do rzeki Jesionki.
Wykaz oczyszczalni ścieków na terenie Powiatu Pabianickiego
Nazwa zakładu

Oczyszczalnia
Gminna w
Zakrzewkach gm.
Dobroń

Oczyszczalnia
Gminna w Dłutowie
Dom Pomocy
Społecznej
w Bechcicach
Konstantynów Ł.

Typ oczyszczalni

„ECOLO CHIEF”

BOS-200

Mechanicznobiologiczna

Wspólnota
Mieszkaniowa Rszew
w Konstantynowie
Łódzkim

BIOPAN-200

Łódzka Spółdzielnia
Mleczarska Oddział
Produkcyjny
w Puczniewie

BIOBLOK
BIS
60B

Dom Dziecka
w Porszewicach
Zakład Poprawczy
Ignacew

NEBRASKA
M4
BIOPAN-200

Rok
kontroli

Ilość ścieków
na dobę

2004

146

2005

213

2006

192

2004

103

2005

103

2006

129

2004

13

2005

37

2006

36

2004

bd

2005

bd

2006

bd

2004

27

2005

54

2006
2005

58
20

2006

20

2005
2006

0,2
0,6

Przepustowość

152 m3/d

200 m3/d

57 m3/d

14 m3/d

27 BIOPAN-200

2,6 m3/h

45m3/d

Źródło: Materiały własne

Na terenach, które nie są uzbrojone w kanalizację sanitarną ścieki bytowo – gospodarcze
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gromadzone są najczęściej w zbiornikach bezodpływowych (szambach), a następnie za pomocą
wozów asenizacyjnych transportowane do punktów zlewnych najbliższych oczyszczalni. Część
gospodarstw wyposażona jest w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na terenie Powiatu
Pabianickiego zgłoszonych jest 131 takich oczyszczalni.

2.4.3. Gospodarka odpadami

Na terenie Powiatu Pabianickiego odpady pochodzące z sektora komunalnego
to w przeważającej mierze odpady zmieszane. W roku 2004 zostało zebranych 29 689,78 Mg
zmieszanych odpadów komunalnych, w 2006 roku 32 873,43 Mg. Odpady te zostały
zdeponowane na składowiskach odpadów. Wzrosła ilość umów na odbiór odpadów komunalnych
w poszczególnych gminach - obecnie funkcjonuje 12 589 umów.
Rozwinął się system selektywnej zbiórki odpadów, co wiązało się ze zwiększeniem ilości
pojemników w poszczególnych gminach – w 2004 r. było 540 szt. obecnie jest 1071 szt.
Ze strumienia odpadów komunalnych wyodrębniono:


odpady wielkogabarytowe: 2004 r. - 9,63 Mg, w 2006 r. ponad 346,4 Mg.



odpady opakowaniowe: 2004 r. - 482,57 Mg, w 2006 r. – 1069,82 Mg.
Wzrosła także ilość odpadów innych niż komunalne poddawanych procesom

unieszkodliwiania. W 2004 r. było to 158 524,64 Mg, zaś w 2006 r. - 181 270,75 Mg
Według danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego o rodzajach i ilości wytwarzanych
odpadów, w 2004 r. wytworzono 25 068,426 Mg odpadów w sektorze przemysłowo – usługowym
(w tym 528,626 Mg odpadów niebezpiecznych), zaś w 2006 r. - 24 656,955 Mg odpadów (w tym
218,475 Mg odpadów niebezpiecznych). W 2004 r. zebrano 243,01 Mg opon, w 2005 r. 3222,763 Mg, zaś w 2006 r. 6206,07 Mg.
Na terenie poszczególnych gmin dokonano inwentaryzacji obiektów zawierających azbest
– zinwentaryzowano pokrycia dachowe o łącznej powierzchni 588.125,34 m2 oraz rury o długości858 mb. Unieszkodliwiono 1550 m2 płyt eternitowych.
Na

terenie

Powiatu

Pabianickiego

brak

składowiska

odpadów

komunalnych.

W Okołowicach - gm. Pabianice zlokalizowane jest składowisko skratek i piasku, pochodzących
z Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi (GOŚ – laguny).
Na zrekultywowanych składowiskach odpadów:
 komunalnych w Budach Dłutowskich oraz
 składowisku piasku i skratek w Okołowicach
prowadzony jest monitoring.
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W latach 2004 – 2006 zrekultywowano 13 dzikich wysypisk śmieci.
W porównaniu z rokiem 2004 o 141% zwiększyła się ilość podmiotów gospodarczych
posiadających uregulowany stan formalno – prawny w zakresie gospodarowania poszczególnymi
rodzajami odpadów.
Obecnie na terenie powiatu działają:
•

42 firmy posiadające uzgodnienia w zakresie gospodarowania odpadami azbestowymi,

•

24 podmioty zbierające zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

•

6 punktów zbierania opakowań po środkach ochrony roślin,

•

8 firm posiadających zezwolenia na gospodarowanie zużytymi oponami (zbieranie
i transport),

•

12 aptek zbierających opakowania po zużytych lekach,

•

23 zakłady świadczące usługi medyczne (szpitale, przychodnie, gabinety, hospicja)
posiadające uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami medycznymi,

•

25 zakładów posiadających instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

•

84 firmy prowadzące działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów.

2.4.4. Infrastruktura drogowa
Dostępność komunikacyjna jest elementem niezwykle istotnym z punktu widzenia
możliwości rozwoju powiatu. Drogi krajowe i wojewódzkie, na których oparty jest podstawowy
układ komunikacyjny Powiatu Pabianickiego, zapewnia nie tylko najważniejsze relacje w
połączeniach zewnętrznych, ale również wewnątrz obszaru powiatu. Uzupełnieniem sieci
podstawowej są drogi powiatowe i gminne, które w sposób bezpośredni lub pośredni stanowią
powiązanie ośrodka powiatowego z siedzibami gmin, ośrodków gminnych między sobą, a także
z sąsiednimi ośrodkami powiatowymi i innymi województwami.
Przez teren Powiatu Pabianickiego przebiega sześć tras tranzytowych, w tym pięć drogowych
i jedna kolejowa.
Drogi krajowe:
 droga nr 71 Pabianice- Konstantynów Łódzki- Aleksandrów Łódzki- Zgierz.
 droga nr 14 Wrocław- Łódź,
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Drogi wojewódzkie:


droga nr 485 Pabianice- Bełchatów,



droga nr 710 Łódź- Lutomiersk- Szadek



droga nr 714 Pabianice- Rzgów- Tomaszów Mazowiecki

Wykaz dróg powiatowych

Miasto / Gmina

Łączna długość drogi w km

Miasto Pabianice

23,47

Miasto Konstantynów Łódzki

8,70

Gmina Ksawerów

5,90

Gmina Pabianice

33,71

Gmina Dłutów

27,36

Gmina Lutomiersk

59,47

Gmina Dobroń

25,42

Razem

184,04

Źródło: Materiały własne

Drogi powiatowe łącznie liczą 184 kilometrów. W podziale na rodzaje nawierzchni dróg, ich
wykaz przedstawia się następująco:


drogi o nawierzchni bitumicznej – 148 km,



drogi o nawierzchni nieutwardzonej (gruntowe) – 36 km.

Warunki techniczne, którym powinny odpowiadać drogi publiczne określa rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz.430).
Warunki o których mowa, zapewniają:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
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a) bezpieczeństwa użytkowania,
b) nośności i stateczności konstrukcji,
c) bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia,
d) ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb,
2) odpowiednie warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej,
3) niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne,
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Niestety mimo bieżących napraw i remontów cząstkowych, drogi powiatowe nie
odpowiadają normatywom technicznym zawartym w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
Również 13 obiektów mostowych znajdujących się na terenie Powiatu Pabianickiego wymaga
gruntownych remontów.

W latach 2007-2013 przygotowuje się do realizacji następujących inwestycji drogowych:

Przebudowa dróg gminnych i powiatowych od miejscowości Wodzierady do miejscowości
Aleksandrów Łódzki , w szczególności:
 odcinka drogi powiatowej Nr 3300E o długości 3,553 km przebiegającej - od granic
Powiatu Pabianickiego w miejscowości Dziektarzew do drogi wojewódzkiej Nr 710.
 odcinka drogi powiatowej Nr 5166E o długości 3,925 km (łącznie z przebudową mostu w
miejscowości Babice) - od drogi wojewódzkiej Nr 710 w miejscowości Lutomiersk do
granic Powiatu Pabianickiego.
 odcinka drogi powiatowej Nr 3709E o długości 1,5 km – od drogi wojewódzkiej Nr 710 do
miejscowości Kazimierz.
Łączna długość dróg objętych wymienionym zadaniem przypadająca na Powiat Pabianicki
wynosi 8,978 km.

Projekt ten ma być realizowany w porozumieniu z Powiatem Łaskim,

Powiatem Zgierskim oraz Gminą Wodzierady. Celem zakładanej inwestycji jest osiągnięcie
odpowiednich warunków technicznych, określonych w w/w rozporządzeniu Ministra Transportu
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i Gospodarki Morskiej. W następstwie realizacji tej inwestycji powstanie ciąg komunikacyjny
o długości 20,1 km stanowiący dogodne połączenie dla miejscowości położonych nie tylko
w Powiecie Pabianickim ale w całej, zachodniej części regionu województwa łódzkiego.
W konsekwencji projekt przyczyni się do rozwoju społeczno- gospodarczego, poprzez ułatwienie
inwestorom dostępu do tych terenów.
Modernizacja odcinka

drogi powiatowej nr 5166E (Aleksandrów – Lutomiersk) jest

niezwykle ważna z uwagi na to że, w obszarze oddziaływania inwestycji zlokalizowany jest teren
byłego „Lotniska” – jeden z najlepszych terenów inwestycyjnych w Polsce i województwie
łódzkim. Teren położony jest w południowej części Aleksandrowa Łódzkiego, w okolicy
skrzyżowania dróg krajowych nr 71 i 72. Teren składa się z kilku działek o łącznej powierzchni
56 ha, mających w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcję przemysłowo
– usługową. W przyszłości inwestycja przyczyni się do wygenerowanie od 1 do 2 tys. nowych
miejsc pracy dla mieszkańców Łodzi, powiatu zgierskiego, pabianickiego i poddębickiego,
eliminując w dużej części zjawisko bezrobocia. Omawiany teren inwestycyjny jest ważnym
elementem rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego, ponieważ został włączony
do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestorem strategicznym na tym terenie jest
amerykański producent kosmetyków, koncern Procter & Gamble, który zajął działkę
o powierzchni 25 ha. Firma deklaruje na wstępie swojej działalności utworzenie 300 miejsc
pracy. Wymieniany odcinek drogi stanowi również pośrednie połączenie z zalewem Zgniłe Błota,
z którego tygodniowo w sezonie letnim korzysta kilka tysięcy mieszkańców województwa
łódzkiego
Należy zwrócić uwagę na długoterminowe efekty realizacji projektu, takie jak:
 wzrost liczby nowo otwartych podmiotów gospodarczych,
 wzrost liczby nowo utworzonych miejsc pracy,
 wzrost dostępności inwestycyjnej,
 poprawa stanu środowiska naturalnego,
 zmniejszenie wypadków i kolizji drogowych.
2. Przebudowa drogi nr 3303E ul. Jana Pawła II – ul. Nowotki – ul. Wschodnia w Ksawerowie.
Długość odcinka drogi do przebudowy

to 2,4 km. Zasadniczym celem będzie uzyskanie

odpowiednich warunków technicznych określonych w w/w rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej. W związku z faktem, że droga przebiega przez tereny zabudowane,
planowane jest również wybudowanie chodnika lub ciągu pieszo – jezdnego na całej długości
2,4 km.
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3. Przebudowa drogi nr 3307E ul. Kolejowa i ul. 1-go Maja oraz droga nr 5102E ul. Zgierska
w Konstantynowie Łódzkim. Długość odcinka drogi do przebudowy to 3,3 km Droga nie posiada
odpowiedniej nośności oraz normatywów szerokości jakie powinna posiadać zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430). Zarówno ul. Zgierska, ul. Kolejowa i ul.1-go Maja są drogami wylotowymi
z Konstantynowa w kierunku Łodzi. Ulicą Kolejową i 1-go Maja dojeżdżamy do Grupowej
Oczyszczalni Ścieków, do Specjalnej strefy ekonomicznej w której działa firma Gillette Poland
S.A. a przede wszystkim do Lotniska Łódź – Lublinek. Ulicą Kolejową i 1 Maja możemy
też dojechać do Pabianic do ul. Rypułtowickiej, która

w 2007 roku została przebudowana

z pomocą środków Unijnych. W ramach inwestycji przebudowane zostanie także skrzyżowanie
ul.

Zgierska

i

ul.

Niesięcin

w

Konstantynowie

Łódzkim,

które

jest

jednym

z najniebezpieczniejszych miejsc na terenie Powiatu Pabianickiego. Po przebudowie, w tym
miejscu, wzrośnie poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno
pieszych, jak i kierowców. Poprawi się również dojazd do firmy Swedwood Poland, która jest
jednym z większych zakładów na terenie Konstantynowa Łódzkiego. Realizacja inwestycji
wpłynie

znacząco

na

atrakcyjność

inwestycyjną

terenów

położonych

wzdłuż

ciągu

komunikacyjnego ulic Limanowskiego – Aleksandrowska. Jednocześnie wzrośnie dostępność
komunikacyjna do obszaru przemysłowego w Łodzi- „Teofilów Przemysłowy”.
2.4.5. System komunikacji
Sytuacja transportowa w Powiecie Pabianickim jest zróżnicowana. Połączenia komunikacyjne
z Łodzią, realizowane są następującymi formami przewozu:


tramwaje (linia w modernizacji)



autobusy



minibusy



pociągi
Z miejscowościami stanowiącymi siedzibę gmin, miasto Pabianice ma połączenia

regularne za pomocą autobusów MZK Pabianice, linii tramwajowej Tramwaje Podmiejskie oraz
minibusów prywatnych przewoźników. Przez Powiat Pabianicki przebiega kilkadziesiąt tras
komunikacyjnych (tabela poniżej). Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. z siedzibą
w Pabianicach obsługuje:
 8 linii miejskich,
 5 linii międzygminnych,
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 3 linie międzymiastowe.
Organizatorem transportu publicznego jest właściwa miejscowo jednostka samorządu
terytorialnego. Istnieje możliwość tworzenia związków komunikacyjnych lub możliwość
zawierania międzygminnych porozumień w tym zakresie. Na obszarze województwa, na szczeblu
ponadlokalnym (ponadgminnym) organizatorem jest samorząd wojewódzki. Jednocześnie
kompetencje organizatora na obszarze województwa nie naruszają kompetencji organizatora na
szczeblu gminy.
Starosta Pabianicki jest organem właściwym do wydawania licencji transportowych,
zezwoleń na przewozy regularne, regularne specjalne oraz uprawnionym do uzgodnień przebiegu
linii komunikacyjnej wykraczającej poza obszar powiatu.

Wykaz linii ponad powiatowych przebiegających przez teren Powiatu Pabianickiego.
Przewoźnik

Nr linii

Określenie linii komunikacyjnej

„Eltrans” A. Gabrysiak,
Srock

2

Pabianice- Tuszyn

Transport Autokarowy J.
Kowalczyk, Łódż

-

Łódź-Aleksandrów Łódzki

Tramwaje Podmiejskie
Sp. z o. o.

-

Łódź- Aleksandrów Łódzki

Usługi Transportowe
„Buśka”
S. Busiakiewicz, Łódż

-

Łódź- Pabianice

„Ms Kris” k. Giercarz,
Rzgów

1

Łódź- Pabianice

P. H. U.”Polmix” sp. j. Łódż

-

Łódź- Pabianice

917002

Łódź-Łask- Szczerców- Częstochowa

917008

Widawa- Branica- Zduńska Wola- Łask- PabianiceŁódź

917010

Łask- Poddębice

917022

Rychłocice- Sędziejowice- Łask-Łódź

917023

Widawa- Patoki- Buczek-Łódź

917026

Kociszew- Zelów- Łask-Łódź

PPKS Zduńska Wola
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PPKS Bełchatów

PKS Sieradz

PPKS Piotrków Trybunalski
PPKS Radomsko

PPKS Wieluń

PPKS Czestochowa

PKS Łódź

917046

Sieradz- Łódź

917048

Zduńska Wola- Łask- Tuszyn

917049

Sieradz- Zduńska Wola- Janiszewice- Szadek-Łódź

923011

Łódź- Pabianice- Bełchatów- Gorzkowice-Przedbórz

923038

Bełchatów- Zelów- Łask- Łódź

923049

Łódź- Pabianice- Bełchatów-Kamieńsk- Radomsko

923051

Pabianice- Dłutów-Biłgoraj

923061

Łódź- Łask- Szczerców- Pajęczno

923067

Częstochowa-Chabielice- Zelów-Łódź

919002

Łódź- Zduńska Wola- Wrocław-Kudowa Zdrój

919003

Łódź-Zduńska Wola- Wrocław-Świeradów Zdrój

919008

Sieradz- Zduńska Wola- Szadek-Łódź

919009

Sieradz- Rossoszyca-Lichawa-Łódź

919010

Goszczanów-Ustka- Warta-Szadek-Łódź

919011

Sieradz-Dzierlin-Warta

919013

Sieradz-Burzenin- Łask- Łódź

919014

Sieradz-Łask-Tuszyn

919016

Chudoba- Błaszki-Wróbel-Zduńska Wola- Łódź

916001

Piotrków Trybunalski- Wola Kamocka- WadlewPabianice

915112

Radomsko-Kleszczów-Bełchatów-Łódź

918035

Wieluń- Rychłocice- Łódź

918056

Wieluń- Konopnica- Łódź

918057

Wieluń- Osjaków-Rychłocice- Łódź

918082

Wieluń- Działoszyn- Widawa- Łódź

41086

Pajęczno-Łask-Pabianice-Łódź

912017

Łódź-Łask- Widawa- Wieluń

912018

Łódź- Sieradz-Wieluź-Olesno- Opole

912019

Łódź- Szadek- Warta

912020

Łódź- Brzeg

912021

Łódź- Małyń- Jeżów-Poddębice

912038

Łódź- Kudowa- Zdrój
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912200

Łódź- Rydzyny

912201

Łódź- Pabianice- Bełchatów

912203

Pabianice- Dłutów- Wadlew- Piotrków Trybunalski

912205

Pabianice- Dobroń - Łask

912509

Łódź- Konstantynów - Lutomiersk - Jerwonice

912510

Konstantynów- Andrespol

912512

Łódź- Pabianice

912517

Pabianice- Rzgów-Romanów

912521

Łódź- Pabianice

Linie regularne specjalne

PKS Łódź

P10

Pabianice- Łódź

456

Pabianice- Rogowiec

402

Pabianice- Rogowiec
Łódź- Pabianice

407

Pabianice- Ksawerów- Łódź

402

Łódź-Pabianice

407A

Łódź-Pabianice- Rogowiec

Źródło: Materiały własne

2.4.6. Identyfikacja problemów
 Aktualnie istniejący stan dróg powiatowych w dużym stopniu nie odpowiada parametrom
określonym przepisami prawa [Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)]. Brak prawidłowego odwodnienia dróg
wpływa negatywnie na odprowadzanie wód opadowych z dróg i poboczy w następstwie czego
zostają zalewane lub podtapiane niektóre gospodarstwa i uprawy rolne. Poprawa ich stanu
technicznego pozwoli na uregulowanie spraw związanych z odprowadzaniem wód opadowych,
ochroną gruntów oraz związanych z nimi ekosystemów.
 Stan infrastruktury drogowej nierozerwalnie łączy się z bezpieczeństwem wszystkich
użytkowników dróg. Wąskie drogi i pobocza, brak chodników, przystanków i zatoczek
autobusowych oraz często nieoświetlone drogi powodują ogromne zagrożenie dla pieszych
i rowerzystów.
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 Obecny stan dróg powiatowych może negatywnie wpływać na zainteresowanie potencjalnych
inwestorów. Utrudniony dojazd oraz nieprzystosowanie dróg do ruchu pojazdów ciężarowych, nie
zachęcają do lokalizacji działalności gospodarczej na terenie powiatu pomimo korzystnego
położenia i bliskości krajowych i międzynarodowych ciągów komunikacyjnych.
 Czynniki hamujące zainteresowanie terenami inwestycyjnymi mają bezpośrednie przełożenie
na tworzenie nowych miejsc pracy i likwidację bezrobocia wśród mieszkańców powiatu. Nie bez
znaczenia jest również wpływ stanu infrastruktury drogowej na rozwój turystyki oraz
towarzyszącej jej bazy hotelowej.
 Obecny stan infrastruktury komunikacyjnej ciągle nie jest dostateczny. Powodem tego stanu
rzeczy jest zbyt niska jakość oraz niewystarczająca ilość taboru przewozowego, które
są niezbędne do utrzymania optymalnej sieci połączeń komunikacyjnych.
 Postępujący proces zakwaszania gleb. Obok procesów naturalnych powodujących ubytki
wapna z gleb duży udział ma przemysł i motoryzacja, które emitują dwutlenek siarki i tlenki
azotu. Zmniejszenie udziału gleb nadmiernie zakwaszonych winno być przedmiotem starań
zarówno rolników, jak i wszystkich, którym zależy na ochronie środowiska. Do pogarszania się
bilansu składników mineralnych i substancji organicznej w glebach przyczynia się także ciągle
znacznie zmniejszające się pogłowie zwierząt gospodarskich, a co za tym idzie zmniejszenie się
ilości nawozów naturalnych wprowadzanych do gleb.

 Niszczenie urządzeń melioracji szczegółowej wykonanej do lat 90-tych na koszt Skarbu
Państwa.
 W zakresie gospodarki wodno-ściekowej można stwierdzić, że o ile wszystkie gminy bardzo
prężnie rozbudowują sieć wodociągową to nie idzie to w parze z rozbudową sieci kanalizacyjnej.
 Brak kanalizacji na terenie gminy Lutomiersk. Słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna na terenie
gminy Pabianice.
 Dzikie wysypiska śmieci, powstające pomimo rozbudowania systemu odbioru odpadów
od wytwórców indywidualnych i przemysłowych.
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 Nadal niedostatecznie rozwinięty system selektywnej zbiórki odpadów pochodzących
z gospodarstw indywidualnych – brak segregacji odpadów u źródła ich powstawania.
 Brak danych dotyczących źródeł powstawania odpadów zawierających azbest na terenie gminy
Lutomiersk.

 Słabo

rozwinięta świadomość społeczeństwa w zakresie systemu zbierania zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego.

2.5. Sfera gospodarcza
W strukturze gospodarczej Powiatu Pabianickiego dominują podmioty sektora
prywatnego.

Przeważa działalność prowadzona przez osoby fizyczne. Natomiast spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością są drugą najczęściej wybieraną formą prowadzenia
działalności. Zgodnie z danymi GUS, największa liczba podmiotów gospodarczych
zarejestrowana jest w Pabianicach.

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon w 2005 r.
Stan w dniu 31 XII 2005 r.

Sektor
Wyszczególnie
Ogółem
nie
publiczny

prywatny

Spółki
handlowe
razem

Spółki
handlowe z
udziałem
kapitału
zagr.

Osoby

Fundacje
fizyczne
Spółki
Spółdzielnie stowarzy prowadzące
cywilne
działalność
szenia

gospodarczą
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Powiat
13839
Pabianicki

Konstantynów
Łódzki

1766

Pabianice 8818

266

13573

484

106

975

48

156

11719

92

1674

67

22

112

7

18

1413

109

8709

289

48

663

30

70

7566

Dłutów

325

9

316

12

2

23

2

10

266

Dobroń

639

13

626

18

6

35

2

12

554

Ksawerów 1122

24

1098

61

21

74

2

6

938

Lutomiersk 573

10

563

16

2

40

3

24

468

9

587

21

5

28

2

16

51

gm.
Pabianice

596

Źródło: GUS

Profil działalności w powiecie jest zróżnicowany, przeważają podmioty prowadzące
handel i działalność produkcyjno

-

usługową. Stosunkowo niewiele jest przedsiębiorstw

gastronomicznych. W strukturze działalności gospodarczej Powiatu Pabianickiego dominują małe
i średnie przedsiębiorstwa. Jednocześnie prowadzi tu działalność kilka dużych firm
produkcyjnych , w tym z kapitałem zagranicznym.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji w 2005 r.
Ogółem Przetwórstwo
przemysłowe

Transport,
Hotele i
gospodarka Pośrednictwo
Budownictwo Handel/
naprawy restauracje magazynowa i finansowe
łączność

Obsługa
nierucho
mości i
firm

Powiat
Pabianicki

11719

2248

1103

4177

317

883

378

1218

Konstantynó

1413

285

146

544

38

81

45

130
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w Łódzki

Pabianice

7566

1374

682

2653

214

627

280

895

Dłutów

266

62

27

82

6

21

4

12

Dobroń

554

112

59

210

14

26

15

40

Ksawerów

938

199

80

332

18

67

18

Lutomiersk

468

106

47

192

9

17

7

gm.
Pabianice

514

110

62

164

18

44

9

43

Źródło: GUS

Teren Gminy Ksawerów objęty jest podstrefą Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Działając na jej terenie inwestor ma możliwość skorzystania z pomocy publicznej, umożliwiającej
zwrot nawet 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych. Pomoc ta przyznawana jest na
zasadach dostosowanych do przepisów Unii Europejskiej. Podstrefa Ksawerów obejmuje dwa
obszary, zlokalizowane we wsi Widzew w gminie Ksawerów. Całkowita powierzchnia podstrefy
to obecnie 35 ha. Na jej terenie zainwestowały cztery firmy, które nakładem łącznie 100 mln PLN
utworzyły 360 miejsc pracy.
Wykaz kluczowych przedsiębiorstw w poszczególnych miastach i gminach Powiatu
Pabianickiego
Pabianice
 Philips Lighting Pabianice S.A..
 Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.
 „Aflofarm” Farmacja Polska Sp. z o. o.
 „Pawo” Producent Odzieży Męskiej
 Zakłady Mięsne „Pamso” S. A.
 Pabianicka Fabryka Narzędzi „ Pafana” S.A.
 „Suwary” S.A.

Konstantynów Łódzki


„Swedwood Poland LTD” Sp. z o. o.



Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda” Zakład Pracy Chronionej



„Sanpelegrino” Sp. z o. o.



NCC „Kral” Sp z o.o.



„Finn Karelia Poland LTD” Sp. z o. o.
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Gmina Lutomiersk
 Cherub Labolatorium „Cherub”
 PPHU Andrzej Alicja Tomasz Cieplucha
 PPHU „Tartak”
Gmina Dłutów


ZPCH „Texpol” Dłutów



„Agro- Enzym ” Dłutów

Gmina Dobroń
 „Agra” Producent Masztów Flagowych
 Przetwórnia Warzywno- Mięsna „Ankor”
 „Jantoń”S. A. Sp. k
 „Kilargo” Sp. z o. o.
Gmina Ksawerów


„Adamed Pharma” S.A.



„Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o. o.



S. i A Pietrucha Sp z o.o.



Creative Web Sp. z o. o.
W/w firmy to inwestorzy w Podstrefie Ksawerów

Gmina Pabianice
 „Elekromex- Tenso”
 Zakłady Cukiernicze Bychlew i Petrykozy
 ZPHU „Sobiertex”

2.6. Sfera społeczna
2.6.1. Sytuacja demograficzna

Procesy demograficzne maja istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji politycznospołecznej w kraju. Liczba, struktura i cechy charakterystyczne populacji mieszkańców, stanowią
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o możliwościach i kierunkach rozwoju w regionie, mając wpływ na poziom jego atrakcyjności
i konkurencyjności.
Powiat Pabianicki jest jednym z najbardziej zaludnionych powiatów w województwie łódzkim,
jest zamieszkiwany przez 199 078 osób. Nie da się jednak nie zauważyć, ze populacja ludności
zmniejsza się tutaj z roku na rok. Wynika to między innymi z wielkości przyrostu naturalnego
i struktury wieku. Zjawisko to można określić mianem depresji demograficznej.
Ruch naturalny ludności Powiatu Pabianickiego w 2007 r. (I połowa)

Urodzenia

Zgony

Małżeństwa

Przyrost

531

708

204

-177

Powiat
Pabianicki

Źródło: GUS

Istotnym czynnikiem wzrostu

procesów starzenia się ludności jest tendencja spadkowa

urodzeń. Skłonność kobiet do posiadania dzieci jest coraz mniejsza. Spadek liczby urodzeń to
w konsekwencji zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży, a zarazem wzrost odsetka osób
w starszym wieku. W Powiecie Pabianickim zbiorowość w starszym wieku zwiększa się szybciej
niż pozostałe grupy ludności. W całym województwie łódzkim ta tendencja przybiera szczególnie
niebezpieczny kształt. Proces ten rodzi szereg problemów zwłaszcza natury ekonomicznej,
związanych z zapewnieniem godziwych warunków egzystencji osób w starszym wieku.
Zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku w Powiecie Pabianickim
Stan na dzień 31.12.2006 r.

% ludność w wieku
Powiat
Pabianicki

przedprodukcyjnym

produkcyjnym

poprodukcyjnym

2005

2030

2005

2030

2005

2030

17,6

12,6

64,7

57,5

17,7

29,9

Źródło:GUS

Obserwuje się wzrastającą tendencję przemieszczania się z miast do wsi. Jak widać coraz
częściej ludność w Powiecie Pabianickim decyduje się na zamieszkanie na terenach wiejskich.
Migracja ludności Powiatu Pabianickiego

Napływ
Powiat
Pabianicki

Ogółem

do miast

Odpływ
na wieś

Ogółem

z miast

ze wsi
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Napływ
Powiat
Pabianicki

1405

Odpływ

701

704

1204

908

296

Źródło: GUS

Wszystkie wyżej wymienione zjawiska są ze sobą powiązane. Reasumując wszystkie
te cechy należy stwierdzić, że w Powiecie Pabianickim mamy do czynienia z narastającymi
problemami demograficznymi. Jeżeli pozostaną nie rozwiązane, mogą w przyszłości przynieść
poważne problemy społeczne i gospodarcze. Niestety wszelkie prognozy wskazują, iż nadal
będzie malał wskaźnik przyrostu naturalnego. Natomiast będzie rósł wskaźnik liczby osób
w wieku poprodukcyjnym. W coraz większym stopniu zaznaczać się będzie proces starzenia się
społeczeństwa.
Prognoza ludności
Stan w dniu 31 XII 2006r.

2010

2015

2020

województwo

2527,8

2478,5

w tys.
2424,8

Powiat
Pabianicki

117,6

115,9

114,0

2025

2030

2360,6

2281,8

111,4

108,0

Źródło:GUS

2.6.2. Oświata i edukacja

W latach 1989-1998 polskie szkolnictwo poddane zostało zarówno strategii oddolnego,
jak i odgórnego reformowania oraz uległo zmianom jakościowym. Nastąpiła decentralizacja
kształcenia i liberalizacja rynku podręczników szkolnych. Zaistniała również konieczność
dostosowanie systemu zarządzania oświatą do nowej struktury państwa. Zmiany te wpłynęły
na system finansowania oświaty oraz na sposób sprawowania wobec niej nadzoru. Powiaty
otrzymują subwencję uzupełniającą z budżetu państwa na zadania oświatowe w zakresie
zakładania i prowadzenia szkół i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół
mistrzostwa sportowego i o profilu sportowym, szkół o profilu artystycznym I i II stopnia,
poradni

psychologiczno-pedagogicznych

i

specjalistycznych,

placówek

opiekuńczo-

wychowawczych i resocjalizacyjnych, placówek wspomagających zastępcze formy wychowania
rodzinnego oraz ośrodków adopcyjno- opiekuńczych.
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Powiat Pabianicki jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek:


I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego, Pabianice ul. Moniuszki 132,



II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, Pabianice ul. Pułaskiego 29,



Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego, Pabianice ul. P. Skargi 21,



Zespół Szkół nr 2 im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego, Pabianice, ul. św. Jana 27,



Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, Pabianice ul. Gdańska 5,



Zespół Szkół Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej, Konstantynów Łódz ki

ul. Zgierska 10,


Zespół Szkół Nr 6 w Widzewie, Ksawerów ul. Szkolna 12A,



Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Konopnickiej, Pabianice ul. Pułaskiego 32,



Powiatowy Zespół Edukacyjny im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa

1000-lecia, Konstantynów Łódzki ul. Kilińskiego 75,


Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej, Pabianice ul. Pułaskiego 38,



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pabianice ul. Bracka 10/12,



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Konstantynów Łódzki ul. Kilińskiego 75.



Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego, Pabianice

ul. Kazimierza 8
Zadania oświatowe realizowane przez powiat, w głównej mierze finansowane
są ze środków z budżetu państwa oraz z własnych środków powiatu. Gwarantem realizacji
powyższych zadań winna być część oświatowa subwencji ogólnej, która jest częścią składową
dochodów powiatu.

Wydatki na realizację zadań oświatowych dofinansowanych
przez Powiat Pabianicki w latach 2002-2008
Wydatki
ogółem

z tego:
subwencja

środki
powiatu
pozostałe środki pozyskane
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z innych źródeł
oświatowa

2002

20 326 668

17 139 679

2 462 929

724 060

2003

21 394 541

19 326 231

1 599 837

468 473

2004

21 603 015

19 356 746

1 818 355

427 914

2005

22 785 132

20 563 201

1 643 682

578 249

2006

23 822 024

20 154 820

3 026 231

640 973

2007

25 171 552

20 865 476

3 170 836

1 135 240

2008

21 841 470

20 283 234

1 558 236

Źródło: Materiały własne

Władze Powiatu Pabianickiego mimo problemów finansowych dbają o to, by dzieci
i młodzież miały szeroką ofertę edukacyjną, a nauka odbywała się w warunkach zapewniających
dobry poziom kształcenia. W tym celu czyni starania pozyskując środki finansowe z różnych
źródeł, między innymi z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PFRON- u i Funduszy
Unijnych. Pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczane są między innymi na poprawę
warunków nauki uczniów i pracy nauczycieli.
Powiat Pabianicki realizując zadania oświatowe stawia sobie za główny i podstawowy cel
utworzenie jak najlepszej bazy materialnej i ludzkiej do skutecznego i efektywnego zaspokajania
potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców powiatu.
Główne założenia rozwoju oświaty w Powiecie Pabianickim:
•

oświata przyjazna społeczności szkolnej i środowisku,

•

wyrównywanie szans wśród uczniów,

•

wysoki poziom dydaktyczno – wychowawczy szkół i placówek,

•

poprawa bazy technicznej i dydaktycznej,

•

otwartość i innowacyjność,

•

racjonalizacja wydatków oświatowych,

•

pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych,

•

stosowanie instrumentów motywacyjnych wobec kadry pedagogicznej,
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•

możliwość kontynuowania nauki na każdym etapie życia,

•

wspieranie pełnego i harmonijnego rozwoju młodzieży.

•

organizacja atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań w szkołach,

•

współpraca szkół i młodzieży z Młodzieżowym Domem Kultury w ramach wspólnych akcji,
sportowych i kulturalnych,

•

organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży pochodzących zwłaszcza
z rodzin patologicznych.
Wyzwaniem

dla

edukacji

są

globalna

ekonomia,

zmiany

technologiczne,

umiędzynarodowienie, rozwój techniki masowej komunikacji, konkurencja na rynku pracy oraz
tworzenie „społeczeństwa uczącego się”.
Powiat Pabianicki chciałby zrealizować swoją wizję oświaty za pomocą celów
przedstawionych poniżej.



Wysoka jakość infrastruktury edukacyjnej
Jest to jeden z celów strategicznych, który osiągany będzie poprzez podwyższanie

standardów nauczania oraz poprawę infrastruktury edukacyjnej. Szkoły będą systematycznie
unowocześniane. Wymieniany będzie zużyty sprzęt i pomoce naukowe. Budynki będą
modernizowane.
Wśród priorytetowych zadań, które zostaną podjęte w ramach działania znajdują się:





modernizacja budynków i pomieszczeń,



poprawa stanu boisk zewnętrznych,



zakup nowoczesnego wyposażenia sportowego.

Dostosowanie kwalifikacji i kompetencji do potrzeb rynku pracy
W dzisiejszych realiach społeczno-gospodarczych niezbędne staje się poszerzenie oferty

kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym rozwój kierunków i profilów kształcenia dla
osób dorosłych oraz dostosowanie oferty szkół do potrzeb rynku pracy. Dlatego kierunki
kształcenia

poddane

zostaną

zracjonalizowane.

Wprowadzone

zostaną

profile

zgodne

z potrzebami rynku, a te na które występuje znikomy popyt będą likwidowane. Zadanie będzie
realizowane we współpracy z Powiatowa Radą Zatrudnienia w oparciu o rezultaty badań
prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach szczególnie w zakresie badań rynku
pracy oraz przygotowywanych corocznie informacji o bezrobociu absolwentów szkół. Ważną rolę
przy realizacji tego zadania będą wykonywać doradcy zawodowi we współpracy z Poradniami
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Psychologiczno – Pedagogicznymi.



Wykorzystanie funduszy unijnych na rozwój oświaty
Wsparcie edukacyjne będzie realizowane dla uczniów o najlepszych wynikach nauczania

za pomocą systemów stypendialnych. Organizowane będą także kursy przygotowawcze do matury
w formie e-learningu. Planuje się stworzenie klas multimedialnych. Wiele szkół coraz częściej
wprowadza kształcenie oparte na technologiach multimedialnych. Nie jest to przypadek, ale
świadomość większych możliwości, jakie daje kształcenie on-line. Większość młodych ludzi
przygotowujących się do matury bierze dodatkowe korepetycje. Dzięki wsparciu w postaci
multimedialnego programu do nauki będą mogli bezpłatnie podnosić swoje kwalifikacje.
 Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Działania w tym zakresie ukierunkowane będą w stronę doskonalenia zawodowego kadry
nauczycielskiej. Proponowane będą studia podyplomowe i kursy doskonalące.
 Upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i tradycji regionu
W tym celu będą podejmowane przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia wśród
młodzieży szkolnej wiedzy zakresu kultury i tradycji regionu.



Rozwój sportowo - rekreacyjnej aktywności dzieci i młodzieży.
Nie sposób nie zauważyć, że sport jest dziedzina życia , która daje podstawy do budowy

społeczeństwa zdrowego i aktywnego. Bywa również antidotum na różnego rodzaju patologie
społeczne. Dlatego powiat będzie wspierał i promował wszelkie formy aktywizacji sportowej.
Powszechnie wiadomo, że od poziomu wykształcenia zależy przystosowanie społeczeństwa
do funkcjonowania w bardzo dynamicznej, podlegającej szybkim zmianom rzeczywistości
społeczno – gospodarczej i politycznej. W aktualnych warunkach o pozycji społecznej i statusie
materialnym mieszkańców coraz częściej decydują kwalifikacje i umiejętność szybkiego
poszerzania wiedzy. Wykształcenie, zarówno ogólne jak i specjalistyczne, zawodowe wsparte
znajomością

języków

obcych

i

umiejętnością

posługiwania

się

komputerem,

należy

do podstawowych czynników decydujących o sukcesie ekonomicznym w gospodarce rynkowej.
2.6.3. Rynek pracy
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach
od 2003 roku systematycznie maleje. W dniu 31.08.2007 roku w ewidencji figurowało ogółem
5.539 osób, w tym 2.776 kobiet. W stosunku do analogicznego okresu 2006 roku liczba
zarejestrowanych w PUP zmalała aż o 2.419 osób (w sierpniu 2006 wyniosła 7.958, w tym 3.981
kobiet).
Jednostki
administracyjne

31 sierpnia 2007

31 sierpnia 2006

wzrost (+)
/spadek (-)

Pabianice – miasto

3468

5078

-1610

Konstantynów
Łódzki

838

1130

-292

Dłutów

178

269

-91

Dobroń

259

351

-92

Ksawerów

273

440

-167

Lutomiersk

310

376

-66

Pabianice - gmina

213

314

-101

Ogółem Powiat
Pabianicki

5539

7958

-2419

Źródło: Materiały własne

W końcu sierpnia 2007 roku stopa bezrobocia liczona jako stosunek liczby
zarejestrowanych bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo wyniosła:
w kraju

- 12,0%; (w 2006 roku – 15,5%), spadek o 3,5 punktu
procentowego

w województwie łódzkim

- 12,1%; (w 2006 roku – 15,6%), spadek o 3,5 punktu
procentowego

w powiecie pabianickim

- 12,2%; (w 2006 roku – 16,6%), czyli była niższa aż o 4,4 punktu
procentowego niż rok wcześniej

W rankingu 24 jednostek administracyjnych województwa łódzkiego Powiat Pabianicki
uplasował się na 12 miejscu pod względem wysokości stopy bezrobocia.
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Wybrane dane dotyczące bezrobocia w Powiecie Pabianickim
Stan na 31 sierpnia 2007
Zarejestrowani bezrobotni według wybranych
grup
JEDNOSTKI
ADMINISTRAC
YJNE
OGÓŁE

M

Podjęcia
pracy

Fluktuacja

Oferty
pracy

Liczba
Bezrobot
Długotrw Samotnie
osób
ni pow.
ale
wychowujący
poszuku
50 roku
bezrobotn
dziecko
NiepełnoZwolnieni „Napły
Od
„Odpły
Od
Od
Od
-jących
Młodzie
Z
W
W
i
do lat 7
sprawni
z przyczynw” w m- początk w” w m- początk
początk
początk życia
pracy
Kobiet ż w Zamieszk
prawem
m-cu
m-cu
bezrobotni
dot.
cu
u roku
cu
u roku
u roku
u roku
y
wieku ali na wsi
do
/poszukują
zakładu
do 25 lat
zasiłku
cy
pracy
W tym:

PABIANIC
3468 1713 402
E– MIASTO

2 21/64 515

75

473 3987 543 5181 304 2261 268 2191 993

225 2029

156

Konstantyn
ów ŁódzkiMiasto

4 11/12 121

30

105 796

124 1072 75 493 76 349

269

27

490

25

838

424 119

Gm. Dłutów 178

89

30

5 2/3

33

3

15

180

19

268

113

5

105

40

9

104

2

Gm. Dobroń 259

129

47

1 9/11

35

6

27

278

33

367 20 182

6

78

54

17

148

5

273

154

25

2

49

9

28

300

45

405 32 185 21 245

101

13

152

6

310

169

71

4

37

8

30

207

29

286 12 154

9

55

68

10

198

19

213

98

27

3 3/4

35

11

37

227

32

315 17 140 11

86

70

16

135

0

Razem
2
powiat 5539 2776 721 1233
825
99/169
pabianicki

142

715 5975 825 7894 466 3528 396 3109 1595 317 3256

Gm.
Ksawerów
Gm.
Lutomiersk
Gm.
Pabianice

W tym: Filia w
Konstantynowie
Łódzkim

1148

593

190

1233

310

6

647

85

404

213

4 11/15 158

38

135

1003

153

1358 87

337

37

688

44

Rok temu 7958 3981 1221 1750 1 81/97 1085

288

670

6058

931

7116 497 3412 324 2297 1836

291

4937

291

Źródło: Materiały własne

Poziom bezrobocia według wieku i poziomu wykształcenia.
W dniu 31 sierpnia 2007 roku w PUP w Pabianicach zarejestrowanych było:


721 bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia;



3.223 osoby w wieku od 25 do 49 roku życia;



1.595 bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
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25 - 49 lat
58,2%

powyżej 50 roku
życia
28,8%

do 25 roku życia
13,0%

Źródło: Materiały własne

W końcu sierpnia 2007 roku w ewidencji PUP Pabianice figurowały:
 433 osoby z wykształceniem wyższym;
 1151 osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym;
 519 osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym;
 1314 osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym;
 2122 osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym.

wyższe
7,8%
gimna zjalne
i poniżej
38,3%

policealne i śre dnie
zawodo we
20,8%

zasadnicze za wodowe
23,7%

średnie ogólnokształcące
9,4 %

Źródło: Materiały własne

W okresie od stycznia do końca sierpnia 2007 roku do Powiatowego Urzędu Pracy
w Pabianicach wpłynęło w sumie 3.109 ofert pracy dla bezrobotnych, to jest o 812 ofert więcej
niż w analogicznym okresie 2006 roku, w tym:
•

1.530 ofert dotyczących zatrudnienia subsydiowanego;

•

491 ofert z sektora publicznego;

•

1537 ofert pracy sezonowej;
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•

550 ofert staży zawodowych dla młodzieży;

•

489 ofert przygotowania zawodowego w miejscu pracy;

•

98 ofert dla niepełnosprawnych;

•

57 ofert pracy dla absolwentów.

Tym samym na jedną ofertę pracy przypadało średnio 1,9 bezrobotnych zarejestrowanych
w pabianickim urzędzie pracy.
W I półroczu 2007 roku najwyższa liczba ofert skierowana była do szwaczek,
sprzedawców, pracowników biurowych i administracyjnych oraz robotników gospodarczych.
Zwiększenie liczby ofert zatrudnienia w sposób pośredni świadczy o procesie korzystnych
zmian zachodzących na rynku pracy. Obserwowany proces migracji zarobkowej przy
jednoczesnym wzroście koniunktury gospodarczej wpływa na poszukiwanie przez pracodawców
nowych, zwłaszcza wykwalifikowanych pracowników.
W 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zakłada realizację projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków
pozostających w dyspozycji samorządu województwa i środków z „rezerwy” Ministra. Będą to
działania nakierowane na :
•

wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia w regionie, poprzez szkolenia, doradztwo
i badania rynku pracy, w tym:

–

upowszechnianie

pośrednictwa

pracy

i

poradnictwa

zawodowego

m.in.

poprzez

dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy ,
–

szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia;

–

prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym
i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. w zakresie:


przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż ,



przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji
i usług szkoleniowych ,



•

migracji zarobkowych na terenie regionu;

poprawę zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej
osób bezrobotnych za pomocą:

–

szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych,

–

staży/ przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
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–

prac interwencyjnych,

–

przyznawania jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej, w tym pomocy
prawnej i doradztwa,

•

aktywizację osób do 25 roku życia, poprzez staże, szkolenia, prace interwencyjne,
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, czy dofinansowanie
środków na podjęcie działalności gospodarczej;

•

–

zwiększenie wskaźnika zatrudnienia wśród osób powyżej 50 roku życia, w tym:
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz refundacja części
wydatków związanych z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych,

–

refundacja części wydatków związanych z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach prac
interwencyjnych,

–



jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
zwiększenie

wskaźnika

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych

poprzez

staże,

przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne.

2.6.4. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia
Z uwagi na stale rosnącą liczbę osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, należy
spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze świadczone przez domy pomocy
społecznej. Do głównych działań w/w jednostek należy pomoc osobom przewlekle i somatycznie
chorym, którzy w większości nie są zdolni do samoobsługi w zakresie codziennych czynności.
Często takie osoby są wykluczone społecznie i kierowane dla własnego bezpieczeństwa
do domów pomocy społecznej: z nakazu sądowego, przez rodziny lub opiekunów. Należy dążyć
do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
zarówno w Pabianicach, jak i Konstantynowie Łódzkim poprzez:



optymalizację kosztów utrzymania mieszkańca w DPS,
propagowanie celów działalności DPS,



organizowanie imprez integracyjnych,



podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej - nowi pracownicy przyjęci w miejsce

wieloletnich, doświadczonych wymagają intensywnego szkolenia zarówno co do zagadnień
ogólnych związanych z funkcjonowaniem placówek pomocy społecznej, czy potrzebami osób
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niepełnosprawnych i przewlekle chorych, jak i bieżącej pracy przy podopiecznych. Związane jest
to z jakością oferowanych usług terapeutyczno – opiekuńczych,


zwiększenie liczby miejsc w placówkach,



rozwijanie infrastruktury domów pomocy społecznej i zapewnienie nowoczesnego

wyposażenia - standaryzacja,


inwestycje związane z rozbudową i modernizacją budynków, prace konserwacyjne.
Innym rodzajem placówki jest Dom Dziecka, którego zasadniczą funkcja jest zapewnienie

całkowitej opieki dzieciom pozbawionym z różnych przyczyn – naturalnej opieki rodziny własnej.
Dom Dziecka w Porszewicach jest placówką socjalizacyjną dla dzieci od lat trzech do uzyskania
osiemnastego roku życia, a po uzyskaniu pełnoletniości do czasu ukończenia szkoły, w której
rozpoczęli naukę przed 18 rokiem życia.
Aby system pomocy socjalnej był skuteczny, proponowanymi rozwiązaniami są:


tworzenie różnorodnych form wsparcia i pomocy środowiskowej zapobiegających pojawianiu

się, czy pogłębianiu niekorzystnych zjawisk funkcjonowania rodziny, np. profilaktyka kierowana
na pomoc w problemach bytowych rodziny,


tworzenie rodzin zastępczych – nabór, szkolenie, dobieranie kandydatów, wsparcie,

monitorowanie sytuacji rodzinnej, pomoc w usamodzielnianiu wychowanków,


dochodzenie do standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poprzez

zmniejszenie liczby wychowanków Domu Dziecka, utworzenie mieszkań autonomicznych,


utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej – zapewnienie wsparcia dla osób dotkniętych

przemocą w rodzinie,


objęcie dostateczną pomocą społeczną wychowanków opuszczających (usamodzielnianych)

placówkę opiekuńczo – wychowawczą oraz rodziny zastępcze.
W polityce rodzinnej państwa na szczególną uwagę zasługuje problem rodzin z osobami
niepełnosprawnymi. Konieczne jest uruchomienie szeroko pojętego doradztwa i poradnictwa,
organizowanie lokalnych grup wsparcia i prowadzenie wszechstronnej pracy socjalnej z rodzinami
osób niepełnosprawnych. Sprawą najwyższej wagi jest zapobieganie izolacji i marginalizacji osób
niepełnosprawnych
otoczeniem

i ich rodzin poprzez tworzenie warunków do integracji z najbliższym

społecznym

oraz

przygotowanie

ich

do

samodzielnego

życia.

Rozwiązaniem powyższych problemów będą:


zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym

poprzez:
– zwiększenie dostępu do informacji,
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− zwiększenie świadomości,



pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych,



szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr zajmujących się niepełnosprawnymi.

Wykaz Instytucji Pomocy Społecznej w Powiecie Pabianickim


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach



Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach (dwie siedziby)



Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim



Dom Dziecka w Porszewicach (z filią w Pabianicach)

2.6.5. Bezpieczeństwo mieszkańców

Bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu zapewniają jednostki policji i straży pożarnej przy
udziale Straży Miejskiej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim.
Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach

w planach

na lata 2005-2010 przyjął

następujące cele do realizacji:


zwalczanie przestępczości pospolitej,



wzrost zaangażowania w prewencję kryminalną wśród dzieci i młodzieży (narkotyki,

chuligaństwo),


zwiększenie ilości patroli pieszych i zmotoryzowanych, również w dziedzinie ruchu

drogowego,


poprawienie szybkości i jakości reagowania na zgłoszone przestępstwo,



wzrost roli dzielnicowego w kontakcie ze społeczeństwem, zwłaszcza rozpoznania

problematyki przemocy w rodzinie,


przeciwdziałanie korupcji.
Narzędziem do realizacji wyżej wymienionych celów są Plany Operacyjne opracowane na

podstawie strategii działania Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Łodzi. W ramach Planów Operacyjnych realizowane były działania prewencyjne w
postaci skomasowanych działań przy udziale funkcjonariuszy służby prewencyjnej i kryminalnej.
Efekty tych działań obrazują tabele poniżej.
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Ilość stwierdzonych przestępstw w wybranych kategoriach
Kategoria przestępstwa

2005

2006

2007

Ogółem

1658

1643

1554

Bójka, pobicie

18

18

21

Rozbój

43

46

46

Kradzież cudzej rzeczy

334

294

305

Kradzież samochodu

89

48

79

Kradzież z włamaniem

258

176

173

Narkotyki

83

78

98

Drogowe

262

233

191

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Wykrywalność przestępstw w wybranych kategoriach
(ujęcie procentowe)
Kategoria
przestępstwa

2005
(%)

2006
(%)

2007
( %)

Ogółem

65,6

67,2

67,2

Kryminalna

55,8

58,2

58,5

Bójka, pobicie

77,8

73,7

76,2

Rozbój

81,4

61,7

78,3

Kradzież cudzej rzeczy

36,4

24,0

24,1

Kradzież samochodu

33,6

26,2

26,4

Kradzież z włamaniem

29,5

32,6

31,6

Narkotyki

100,0

98,7

98,0

Drogowe

100,0

99,1

99,5

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Analiza danych statystycznych 2006 i 2007 roku wykazała podniesienie wskaźnika
wykrywalności w większości kategorii przestępstw. Spadki dotyczą wykrywalności kradzieży
z włamaniem oraz przestępczości narkotykowej, która zwiększyła swoją liczebność. Wzrosła
także ilość przestępstw w kategorii bójek , pobić i kradzieży. W pierwszym półroczu
2007 r. w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej

przeprowadzono łącznie 1267 postępowań

przygotowawczych i to zarówno w formie dochodzeń i śledztw. Dla porównania w pierwszym
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półroczu ubiegłego roku przeprowadzono 1068 postępowań przygotowawczych tj. wzrost
o 18,63%.
Spadła natomiast ilość zdarzeń drogowych, jednak ciągle wskaźnik jest wysoki. Sytuację
w dziedzinie wykrywalności przestępstw w ruchu drogowym może poprawić zwiększenie ilości
funkcjonariuszy nadzorujących ruch na drogach. Jest to jednak ściśle związane z niedostateczną
liczbą funkcjonariuszy w policji. Braki kadrowe w policji stanowią problem trudny
do rozwiązania, nie tylko w Powiecie Pabianickim ale w całej Polsce.
W związku z zasadami organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,
ewidencją objęto wszystkie działania ratowniczo- gaśnicze na terenie Powiatu Pabianickiego.
Pożary wg miejsca występowania

Rodzaj obiektu

2006 r.

2005 r.

Użyteczności publicznej

1

2

Obiekty mieszkalne

73

69

Obiekty produkcyjne

10

8

Obiekty magazynowe

5

4

Środki transportu

17

24

Lasy

16

16

Uprawy, rolnictwo

59

103

Inne

122

170

OGÓŁEM

303

429

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

Trwająca siedem lat budowa krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie
powiatu, dała oczekiwane rezultaty w postaci optymalizacji czasów dojazdu do powstających
zdarzeń. W przypadku 90% zdarzeń czas ten nie przekracza 10 minut. Biorąc pod uwagę
występujące na terenie powiatu zagrożenia i sieć jednostek przeciwpożarowych należy uznać, że
ich ilość jest wystarczająca do podjęcia skutecznych działań ratowniczo- gaśniczych. Niestety
jakość sprzętu przeciwpożarowego, jakim dysponuje straż w powiecie , ciągle nie jest dostateczna
Tylko kilka jednostek posiada samochody w dobrym stanie technicznym. Istnieje także niedobór
samochodów gaśniczych typu ciężkiego.

44

2.6.6. Działalność kulturalna
Sięganie do tradycji, wskrzeszanie i pielęgnowanie starych zwyczajów i obrzędów
ludowych zajmuje szczególne miejsce w działaniach kulturalnych. Wśród imprez artystycznych
odbywających się na terenie powiatu należy wymienić: dożynki, konkurs kolęd i pastorałek,
sobótkę. Wprowadzane są również przedsięwzięcia mające na celu docieranie do młodego
pokolenia poprzez działania, które uczą różnych form spędzania wolnego czasu: próby zespołów
artystycznych, konkursy, organizacja wystaw fotograficznych i plastycznych itp.
Zespoły folklorystyczne działające na terenie Powiatu Pabianickiego
Konstantynów
Ludowy Zespół Śpiewaczy „Niesięcin”
Gmina Pabianice
Od ponad 25 lat działa Zespół Pieśni i Tańca "Bychlewianka" wraz z Kapelą Ludową,
Gmina Dobroń
Zespół Pieśni i Tańca "Dobroń", założony w 1958 roku ( działający w kilku zespołach),
Gmina Lutomiersk
Zespół Ludowy „Szycha”
Orkiestry w Powiecie Pabianickim
Konstantynów
Miejska Orkiestra Dęta
Kapela podwórkowa „Konstantynowiacy”
Gmina Pabianice
Przy OSP w Górce Pabianickiej działa Gminna Orkiestra Dęta
Gmina Dobroń
Orkiestra dęta, działająca od 1902 roku
Gmina Lutomiersk
Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku
Animacja kulturalna
Gmina Pabianice
Zespół Sztuki Ludowej
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Gmina Dobroń
Zespół muzyki rozrywkowej "Anatema", Kapela ludowa.
Biblioteki działające na terenie Powiatu Pabianickiego
Gmina Pabianice
biblioteki: w Bychlewie, Górce Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach.
Miasto Pabianice
Miejska Biblioteka Publiczna
im. J. Lorentowicza
Biblioteka Pedagogiczna
Miasto Konstantynów
Biblioteka Miejska dla Dorosłych i Biblioteka Miejska dla Dzieci.
Gmina Dobroń
W gminie działa Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroniu, z Filią Biblioteczną w Chechle
Ośrodki Kultury – Stowarzyszenia Kulturalne na terenie Powiatu
Konstantynowskie Stowarzyszenie Śpiewaczo-Dramatyczne im. Fryderyka Chopina
Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia", Konstantynów Łódzki
Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze w Pabianicach
Towarzystwo Śpiewacze "Dzwon" w Pabianicach
Towarzystwo Śpiewacze im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach
Działania w zakresie popularyzacji kultury i dziedzictwa narodowego powinny
uwzględniać cechy indywidualne obecne w tradycji i historii samorządów lokalnych. Istnienie
tradycji ludowej jest szczególnie wpisane w charakter rolniczy większości gmin wchodzących
w skład Powiatu Pabianickiego. Do dziś zachowały się cechy lokalnego rzemiosła ludowego oraz
ludzie, którzy współtworzą i kontynuują tradycję sztuki ludowej. Należy zatem podjąć działania
zmierzające do utworzenia ekspozycji tej sztuki o zasięgu powiatowym w celu dostępu do niej
mieszkańców powiatu. Uzupełnieniem tej problematyki winna być organizacja przeglądów
twórczości twórców ludowych, kół gospodyń wiejskich, zespołów folklorystycznych, zespołów
ludowych i orkiestr.
Wśród realizowanych zadań należy ukazać twórczość profesjonalnych artystów
organizując wernisaże i plenery malarsko - rzeźbiarskie oraz uwzględnić formy warsztatowe
skierowane do dzieci i młodzieży. Wsparciu rozwoju kultury na terenie szkół ponadgimnazjalnych
służyć ma organizacja konkursów tematycznych skierowanych do młodzieży z tych szkół. W
zakresie działalności placówek kultury celem priorytetowym powinno stać się rozbudowa i
wyposażenie sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach. Realizacja tego
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zadania pozwala na skierowanie działań popularyzujących kulturę do szerszego grona odbiorców.
2.6.7. Sport
Sport traktowany jako aktywność ruchowa służy

podtrzymaniu zdrowia, sprawności

fizycznej, i dobrego samopoczucia. Pomaga w zapobieganiu patologiom społecznym, zwłaszcza
wśród młodego pokolenia stanowiąc antidotum na plagę narkomanii czy alkoholizmu.
Kluby Sportowe działające na terenie Powiatu Pabianickiego
Gmina Pabianice
W gminie Pabianice działają 4 kluby sportowe:
 Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Pawlikowicach
 Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Piątkowisku
 Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka” w Bychlewie
 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” w Petrykozach
Gmina Lutomiersk


MKS Mianów



KS „Sokół” Lutomiersk



„Młodzi Lutomiersk”



Ludowy Klub Sportowy Puczniew



Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Szydłowie



Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu



Uczniowski Klub Sportowy "Czarni"

Miasto Konstantynów Łódzki


Ludowy Klub Sportowy "Włókniarz" w Konstantynowie Łódzkim



Konstantynowski Klub Sportowy "Włókniarz"



Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"



Uczniowski Klub Sportowy "Herkules" przy Gimnazjum nr 2



Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Konstantynów

Gmina Ksawerów
 GKS Ksawerów


Uczniowski Klub Sportowy "VIS"



Uczniowski Klub Sportowy "Atlas" Przy Szkole Podstawowej w Ksawerowie
47



Uczniowski Klub Sportowy "Start" Gimnazjum w Ksawerowie

Miasto Pabianice
 Klub Sportowy "Zjednoczeni" w Pabianicach


Pabianickie Towarzystwo Cyklistów



Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Pabianka"



Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Pabianice



Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz" w Pabianicach



Pabianickie Towarzystwo Koszykówki



Pabianicki Klub Tenisa Stołowego



Pabianicki Klub Tenisowy



Pabianicki Klub Karate



Pabianicki Klub Koszykówki 99



Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Pabiks"



Stowarzyszenie Piłki Siatkowej ENERGIA-Pabianice



Uczniowski Klub Sportowy "Tytan"



Uczniowski Klub Sportowy "Azymut"



Pabianickie Towarzystwo Koszykówki

Gmina Dłutów
 Gminny Ludowy Klub Sportowy "Dłutów"
Gmina Dobroń
 Ludowy Klub Sportowy "Luks" Dobroń
 Ludowy Klub Sportowy "Iskra"

Obiekty sportowe zlokalizowane na terenie Powiatu Pabianickiego
Miasto Pabianice
•

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach:

pływalnia,

stadion,

centrum tenisowe,

hala tenisa stołowego,

hala koszykówki.
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•

Tereny Rekreacyjne w Pabianicach
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach z obiektem rekreacyjnym
Businka
 miejska strzelnica golfowa Driving Range A&A

•

Stadion i sala Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów

Gmina Pabianice
•
•

sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Bychlewie,
sala gimnastyczna w Gimnazjum w Piątkowisku.

Konstantynów Łódzki
•
•
•

Pływalnia Miejska,
Centrum Sportu i Rekreacji Ośrodek „Nad Stawami”,
Konstantynowski Klub Sportowy „Włókniarz”,

Gmina Ksawerów
•

Hala sportowa przy Gimnazjum w Ksawerowie

Gmina Lutomiersk
•

Boisko sportowe KS „Sokół”

Gmina Dobroń
•
•
•
•

Boisko sportowe z bieżnią przy Publicznym Gimnazjum,
Boisko piłkarskie -LKS Iskra Dobroń,
Boisko do siatkówki plażowej Chechło II,
Tereny Rekreacyjne Wspólnoty Wiejskiej w Ldzaniu.

2.6.8. Identyfikacja problemów



Powiat Pabianicki z roku na rok boryka się z problemami dotyczącymi braku środków

finansowych. Postępujący niż demograficzny wpływa na spadek liczby uczniów w szkołach.
Malejąca liczba uczących się powoduje, że (zgodnie z zasadą „Pieniądz idzie za uczniem”)
wysokość subwencji zmniejsza się i nie wystarcza na pokrycie kosztów wygenerowanych przez
oświatę. Natomiast na realizację zadań oświatowych powiat

zmuszony jest do korzystania

z alternatywnych źródeł finansowania.
49

Uczniowie i oddziały w latach 1999/2000 - 2006/2007
6500

6217

6368

6000
5500

4869

5000

4702

4425

4500

4276
3871

4000

3752

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

236

240

192

185

176

171

169

170

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

0

rok szkolny
uczniowie

oddziały

Źródło: Materiały własne

Stan techniczny części budynków szkolnych i przyszkolnej infrastruktury sportowej nie
sprzyja osiągnięciu odpowiednich standardów nauczania, dlatego konieczne jest przystosowanie
i przygotowanie dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, a także termomodernizacja budynków
oświatowych, która również przyczyni się do poprawy warunków nauczania. Nieodzownym
elementem wyposażenia szkół i placówek jest monitoring wizyjny, który ma ogromy wpływ na
poprawę bezpieczeństwa. Niestety jeszcze nie wszystkie obiekty oświatowe w powiecie są w ten
sposób zabezpieczone. Stworzenie odpowiedniego systemu to nie tylko kwestia odpowiedniego
wyposażenia i zapewnienia pomieszczeń do nauki, ale przede wszystkim właściwy sposób
doskonalenia i przyciągania kadr oraz aktywne wspieranie rozwoju szerokiej oferty edukacyjnej
i szkoleniowej. Ciągle jeszcze mamy do czynienia ze słabo rozwiniętą tematycznie ofertą zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Szczególnie dotyczy to kursów proponujących naukę języków
obcych i tych, które przygotowują do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. System
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kształcenia powinien odzwierciedlać zmiany zachodzące na rynku pracy i dostosowywać się
do potrzeb rynku pracy. Niewystarczający poziom informatyzacji w szkołach i placówkach ma
negatywny wpływ na poziom nauczania i dostęp do informacji. Priorytetowe więc jest
poprowadzenie na szeroką skalę edukacji informatycznej młodego pokolenia . Idealnie byłoby,
gdyby większość podmiotów edukacyjnych udało się wyposażyć w pracownie komputerowe,
mające dostęp do internetu. Modyfikacja oferty edukacyjnej odpowiadająca zmieniającym się
potrzebom rynku pracy wymaga również podnoszenia kwalifikacji zawodowych bądź nabywania
nowych przez kadrę nauczycielską.
 Oferty pracy wpływające do powiatowych urzędów pracy stanowią jedynie pewną część
zapotrzebowania na pracę zgłaszaną przez pracodawców. Statystki ofert pracy dokonywane
jedynie na podstawie rejestrów urzędowych nie mogą w pełni odzwierciedlić struktury popytu
według zawodów występującego na rynku pracy, również lokalnym. Należy zwrócić szczególną
uwagę na specyficzny charakter ofert trafiających do PUP. Większość z nich odnosi się do prac
prostych i adresowana jest do robotników. Poza tym do urzędów napływają oferty dotyczące prac
subsydiowanych i innych poza zatrudnieniowych form aktywizacji, które także posiadają swą
specyfikę ze względu na strukturę zawodową.
 W ostatnim okresie czasu gwałtownie wzrasta liczba dzieci, młodzieży oraz rodzin
wymagających różnych form wsparcia i pomocy. Dotyczy to przede wszystkim rodzin
niezaradnych życiowo i niewydolnych wychowawczo, trwale i głęboko dysfunkcyjnych lub
radzących sobie dotąd dobrze, a w których okresowo pojawił się kryzys (małżeński, pokoleniowy,
nagła utrata pracy, niezaradność społeczna, problemy opiekuńcze

i wychowawcze, ubóstwo)

oraz osób zagrożonych marginalizacją. Bez wsparcia nie powinny pozostać również osoby
uzależnione lub zagrożone uzależnieniami. Opieką winno objąć się rodziny wielodzietne i
niepełne, a wsparciem - pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo –
wychowawczą oraz rodziny zastępcze.



Również

sytuacja

osób

niepełnosprawnych

uległa

znacznemu

pogorszeniu.

Niepełnosprawność członków rodziny generuje szereg niekorzystnych zjawisk utrudniających
samodzielne życie i rozwiązanie podstawowych problemów ekonomicznych, bytowych,
wychowawczych i opiekuńczych. Działania podejmowane na rzecz rodzin w których żyją osoby
niepełnosprawne powinny być zróżnicowane. Inaczej bowiem kształtują się problemy samotnych
osób niepełnosprawnych tworzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, niż potrzeby rodzin
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wieloosobowych opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Odmiennych form
wsparcia i pomocy oczkują rodzice wychowujący dzieci niepełnosprawne. Znaczenie problemu
rodzin z osobami niepełnosprawnymi jest tym większe, że liczba tych osób systematycznie
wzrasta.



Pogarszający się stan ekonomiczny społeczeństwa, bezrobocie, ubożenie rodzin wpływa

na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców. Analiza danych statystycznych 2006 i 2007
roku wykazała podniesienie wskaźnika wykrywalności w większości kategorii przestępstw.
Spadki dotyczą wykrywalności kradzieży z włamaniem oraz przestępczości narkotykowej, która
zwiększyła swoja liczebność. Wzrosła także ilość przestępstw

w kategorii bójek i pobić oraz

kradzieży. Wymienione negatywne zjawiska uderzają w obywateli i w państwo, dlatego też
postanowiono rozwijać sprawdzone działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.



Niepokojącym zjawiskiem jest znaczny wzrost ilości pożarów w związku z podpaleniami

umyślnymi, co prawda dotyczy to zwłaszcza pożarów suchych traw i nieużytków rolnych
ale zawsze istnieje niebezpieczeństwo przeniesienia ognia na inne obiekty.
 Większość obiektów sportowych znajdujących się na terenie Powiatu Pabianickiego wymaga
remontu. Słabe wyposażenie szkół w sprzęt sportowy, zły stan szkolnych obiektów sportowych z
jakimi mamy do czynienia, to elementy, które wpływają negatywnie na rozwój kultury fizycznej.
W związku z brakiem środków pieniężnych na realizację zadań dotyczących kultury fizycznej,
powiat zmuszony jest do korzystania z alternatywnych źródeł finansowania.
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III. Analiza strategiczna Powiatu Pabianickiego

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 położenie powiatu
 niekorzystna sytuacja
w centralnej Polsce; demograficzna, ujemny
przyrost naturalny;
 bliskość dużej
aglomeracji
 wysoki poziom
miejskiej (Łódź);
bezrobocia;


bliskość
międzynarodowego
lotniska;

słaba kondycja
finansowa mieszkańców;

SZANSE


możliwość
pozyskiwania
zagranicznych
i krajowych funduszy
pomocowych na
rozwój społecznogospodarczy;



ożywienie
różnorodnych form
współpracy na
poziomie lokalnym,
regionalnym i
międzynarodowym





niedostosowanie
 atrakcyjne tereny do systemu kształcenia do
inwestycji obecność potrzeb rynku pracy;
Podstrefy Ksawerów
Łódzkiej Specjalnej  brak obwodnic miast,
Strefy
słaba przepustowość
 łatwiejszy dostęp
Ekonomicznej;
dróg:
do nowych technologii
oraz rynków zbytu
 duży potencjał
 zły stan nawierzchni
(polityka gospodarcza
ludnościowy;
dróg;
UE);
słabo rozwinięta
infrastruktura
turystyczna;


 potencjał kulturowy;

 wolne atrakcyjne
tereny pod
zabudowę i usługi
okołoturystyczne

postępujący proces
rozwarstwienia
społeczeństwa;
odpływ wysoko
wyspecjalizowanej
kadry do ośrodków
bardziej rozwiniętych;


wzrost emigracji
zarobkowej.


napływ kapitału
zagranicznego;


stały wzrost
poziomu
wykształcenia
ludności.


niski udział
technologii
informatycznych;


 potencjał rolniczy;

system finansowania
działań powiatu –
niewielki udział
dochodów własnych
w budżecie powiatu,
uzależnienie od
pieniędzy centralnych;





 bliskość wielu
wyższych uczelni;

ZAGROŻENIA

zanieczyszczenie
środowiska odpadami
i ściekami.
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IV. Projekty inwestycyjne przeznaczone do realizacji na lata 2007-2013

Infrastruktura oświatowa
Miejsce realizacji
projektu

I LO w Pabianicach
ul. Moniuszki 132

II LO w Pabianicach
ul. Pułaskiego 29

Zespół Szkół nr 2
Pabianice
ul. Św. Jana 27

Zespół Szkół nr 3
Pabianice
ul. Gdańska 5

Zespół Szkół nr 5
Pabianice
ul. Pułaskiego 32

Zespół Szkół nr 1
Pabianice
ul. Piotra Skargi 21

Budowa Boiska ORLIK
2012
I LO w Pabianicach
ul. Moniuszki 132

Okres realizacji

2008-2010

2008-2013

2008-2010

2008-2013

2008-2012

2008-2013

2010

Nakłady pieniężne

Oczekiwane rezultaty

315 000 zł

Poprawa stanu
technicznego istniejącego
budynku. Poprawa
standardów użytkowania.

1 164 815 zł

Poprawa stanu
technicznego istniejących
budynków, polepszenie
charakterystyki
energetycznej, standardów
użytkowania.

980 075 zł

Poprawa stanu
technicznego istniejących
budynków i polepszenie
charakterystyki
energetycznej, standardów
użytkowania.

1 500 000 zł

Poprawa stanu
technicznego istniejących
budynków i polepszenie
charakterystyki
energetycznej, standardów
użytkowania.

1 150 000 zł

2 500 000 zł

1 200 000 zł

Poprawa stanu
technicznego istniejącego
budynku. Poprawa
standardów użytkowania.
Poprawa stanu
technicznego istniejącego
budynku. Poprawa
standardów użytkowania.
Rozbudowa pomieszczeń
warsztatowych.
Polepszenie infrastruktury
sportowej
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„Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych
w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”- projekt partnerski realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 .
Miejsce realizacji
projektu

Okres realizacji

Nakłady pieniężne

I Liceum Ogólnokształcące
w Pabianicach
II Liceum Ogólnokształcące
w Pabianicach
Powiatowy Zespół Edukacyjny
w Konstantynowie Łódzkim
Zespół Szkół nr 2
w Pabianicach
Zespół Szkół nr 3
w Pabianicach
Zespół Szkół nr 5
w Pabianicach

Utworzenie sal
multimedialnych.

Razem szkoły

2008 – 2010

Dokumentacja
projektowa

2008

Razem

2008 – 2010

Razem środki
powiatu na
infrastrukturę
edukacyjną

Oczekiwane rezultaty

2008 -2013

60 213,34 zł

Poprawa infrastruktury
edukacyjnej poprzez
zastosowanie
nowoczesnych
technologii
multimedialnych

1 500,00 zł
61 713,34 zł

7 671 603 zł

_______
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Infrastruktura społeczna

Miejsce realizacji
projektu

Okres realizacji

Nakłady pieniężne

Dom Dziecka w
Porszewicach

2008-2009

950 000 zł

Filia Domu Pomocy
Społecznej w Pabianicach
ul. Łaska 86
Młodzieżowy Dom
Kultury
w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38

Dom Dziecka filia
w Pabianicach
ul. Sejmowa 2

Dom Pomocy
Społecznej w
Pabianicach
ul. Wiejska 55/61

2008-2010

70 000 zł

2013

45 000 zł

2008-2013

2008- 2009

958 400 zł

1 750 000 zł

Dom Pomocy
Społecznej w
Konstantynowie
Łódzkim
ul. Bechcice 3

2008 - 2012

1 021 000 zł

Razem środki powiatu
na infrastrukturę
społeczną

2008-2013

4 794 400 zł

Oczekiwane rezultaty

Poprawa stanu
technicznego obiektu.
Poprawa standardów
użytkowania.
Poprawa stanu
technicznego obiektu.
Poprawa standardów
użytkowania.
Poprawa standardów
użytkowania.

Poprawa stanu
technicznego obiektu.
Poprawa standardów
użytkowania.

Poprawa stanu
technicznego istniejących
budynków i polepszenie
charakterystyki
energetycznej, standardów
użytkowania
Poprawa stanu
technicznego obiektu.
Poprawa standardów
użytkowania.

_______
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Infrastruktura w jednostkach administracyjnych
Miejsce realizacji
projektu

Budynek Starostwa
Powiatowego
w Pabianicach
ul. Zamkowa 6
Powiatowy Urząd Pracy
Pabianice
ul. Waryńskiego 11

Budynki Starostwa
Powiatowego w
Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2

Okres realizacji

2010-2011

2009-2010

2009-2013

Nakłady pieniężne

Oczekiwane rezultaty

150 000 zł

Poprawa stanu
technicznego budynku
i polepszenie
charakterystyki
energetycznej, standardów
użytkowania.

450 000 zł

1 160 000 zł

Poprawa standardów
użytkowania.

Poprawa stanu
technicznego istniejących
budynków i polepszenie
charakterystyki
energetycznej, standardów
użytkowania.

„Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego
(Wrota Regionu Łódzkiego)” – projekt partnerski realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Miejsce realizacji
projektu

Okres realizacji

Nakłady pieniężne

Oczekiwane rezultaty
Integracja elektronicznego

Starostwo Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2

2008 - 2010

2 600 zł

obiegu dokumentów z Platformą
Elektronicznych
Usług Publicznych
Województwa Łódzkiego.
Wsparcie tworzenia
społeczeństwa informacyjnego
przez administrację publiczną
(e- administracja)

W tym środki powiatu
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Razem
środki powiatu na
2007 -2013
infrastrukturę
administracyjną

390 zł
2 210 zł
______
1 760 390 zł

„Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na
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terenie Powiatu Pabianickiego” – kompleksowy projekt termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej realizowany przez Powiat Pabianicki w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Miejsce realizacji
projektu
Zespół Szkół nr 2
im. Janusza
Groszkowskiego,
ul. św. Jana 27

Okres realizacji

Nakłady pieniężne

2009 – 2014

2 819 925 zł

II Liceum
Ogólnokształcące
im. Królowej
Jadwigi
ul. Pułaskiego 29

2009 – 2014

535 185 zł

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Traugutta 6A

2009 – 2014

403 475 zł

Dom Dziecka
Filia W Pabianicach
ul. Sejmowa 2

2009 – 2014

591 600 zł

Powiatowy Ośrodek
doskonalenia
Nauczycieli i
Doradztwa
Metodycznego
ul. Kazimierza 8

2009 – 2014

238 650 zł

Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej i
Kartograficznej
ul. Kościuszki 25

2009 - 2014

720 400 zł

Koszty promocji

2009 – 2014

48 000 zł

Koszty zarządzania
projektem
Razem

2009 - 2014

2 409 516 zł

W tym środki powiatu
Dotacja z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Oczekiwane
Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych
do atmosfery. Poprawa
jakości powietrza.
Optymalizacja
wykorzystania energii
cieplnej.

7 766 751 zł
3 001 013 zł
4 765 738 zł
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Infrastruktura drogowa
Lp

Gmina

Zadanie

Lokalizacja

Lata

Przewidywany
koszt

1

Dobroń

Remont drogi

Róża

2008-2010

240 000 zł

2

Dobroń

Remont drogi

ul. Sienkiewicza

2009-2010

380 000 zł

3

Dobroń

Remont chodnika

Dobroń ul.
Sienkiewicza

2007-2009

150 000 zł

4

Dobroń

Remont chodnika

ul. Sienkiewicza
(Robotnicza)

2009

120 000 zł

5

Dobroń

Remont chodnika

ul. .Sienkiewicza
(od PKP)

2011

140 000 zł

6

Dobroń

Remont drogi

Markówka
-odwodnienie

2007-2009

359 837 zł

7

Dobroń

Remont drogi

Markówka
-utwardzenie

2009-2011

350 000 zł

Razem

Remonty

Dobroń

2007-2011

1 739 837 zł

8

Dobroń

Przebudowa drogi

ul. Sienkiewicza
(Robotnicza)

2011-2013

850 000 zł

9

Dobroń

Przebudowa drogi

ul. 11 Listopada

2011-2013

650 000 zł

Razem

Przebudowy

Dobroń

2008-2013

1 500 000 zł

Razem

Dobroń

2007-2013

3 239 837 zł

1

Dłutów

Rem. przepustu

Dłutów

2007

32 677 zł

2

Dłutów

Remont drogi

Tążewy

2007

60 513 zł

3

Dłutów

Remont drogi

Tążewy

2008-2012

1 360 000 zł

4

Dłutów

Remont drogi

Leszczyny Duże
–Dłutów

2010-2013

800 000 zł

Razem

Remonty

Dłutów

2007-2013

2 253 190 zł

Dłutów

Przebudowa drogi i przepustu (FOŚr)

Dłutów
–
Mierzączka

2010-2013

3 610 000 zł

Razem

Przebudowy

Dłutów

2010-2013

3 610 000 zł

5
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1

2

Razem

Dłutów

Konstanty-nów Łódzki
Razem

Remont drogi

Konstanty-nów Łódzki

„Przebudowa drogi
powiatowej nr 1112E
– ul. Niesięcin
w Konstantynowie
Łódzkim”

Remonty

2007-2013

5 863 190 zł

2008

224 979 zł

2008-2012

224 979 zł

ul. Niesięcin w
Konstantynowie
Łódzkim

2009

921 000 zł

ul. Kilińskiego
i ul. Krótka
w Konstantynowie Łódzkim

2010

50 000 zł

ul. Kolejowa,
ul.1-go Maja ul.
Zgierska

2011 dokumentacja
2012-2013
realizacja

11 000 000 zł

Konstantynów

2011-2013

11 971 000 zł

2008-2013

12 195 979 zł

Niesięcin –
Klonowa
Konstantynów

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007 - 2013
3

Konstantynów Łódzki

„Poprawa komunikacji
na drogach regionalnych
w Konstantynowie
Łódzkim – ul. Kilińskiego
i ul. Krótka”
Powiat Pabianicki pełni rolę
Partnera w ramach projektu. W
ramach partnerstwa
zostanie przekazana Gminie kwota
50.000,00 zł

Konstanty-nów Łódzki

Projekt realizowany
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego
na lata 2007 - 2013
Przebudowa dróg
(UE)

Razem

Przebudowy

Razem

Konstantynów

1

Lutomiersk

Remont drogi

ul. Kilińskiego

2007

86 224 zł

2

Lutomiersk

Remont drogi

2007

24 000 zł

3
4

Lutomiersk
Lutomiersk

ciek wodny
remonty przepustów

Malanów
– Bełdów
Szydłów
Lutomiersk,
Ździechów,
Zygmuntów

2007
2007

119 030 zł
42 746 zł

5

Lutomiersk

Remont drogi

Malanów
– Bełdów

2008

40 000 zł

4
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6

Lutomiersk

Remont drogi powiatowej
nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości
Szydłów, gm. Lutomiersk

Lutomiersk –
Szydłów

2009

2 120 000 zł

Janowice
– Lutomiersk
Lutomiersk

2008-2010

1 050 000 zł

2007-2013

3 482 000 zł

Lutomiersk Szydłów

2009-2011

3 780 000 zł

(Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 - 2011)
7

8

Lutomiersk

Remont drogi

Razem

Remonty

Lutomiersk

Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gm. Lutomiersk
(Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 - 2011)

9

Lutomiersk

Przebudowa drogi

Szydłów

2010-2013

1 835 000 zł

10

Lutomiersk

Przebudowa mostu (UE)

Szydłów

2012 dokumentacja i realizacja

3 000 000 zł

11

Lutomiersk

Przebudowa drogi (UE)

Wodzierady
-LutomierskAleksandrów

2009-2012 realizacja

15 000 000 zł

Kazimierz

na dokumentację
2009 – 2010

6.500.000,00 zł

(Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 - 2011)

Środki na

dokumentację

105.000 zł

Razem

Przebudowy

Lutomiersk

2008-2013

31 020 000 zł

Razem

Lutomiersk

2007-2013

34 502 000 zł

1

G. Pabianice

zatoka autob.

Żytowice

2007

77 428 zł

2

G. Pabianice

Remont chodnika

Piątkowisko

2008

83 000 zł

Razem

Remonty

G. Pabianice

2007-2008

160 428 zł

Środki
12

Lutomiersk

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3709E –
ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu,
gm. Lutomiersk

800 000 zł
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3

G. Pabianice

Przebudowa drogi

Żytowice

2009-2013

4 500 000 zł

Razem

Przebudowy

G. Pabianice

2009-2013

4 500 000 zł

Razem

G. Pabianice

2007-2013

4 660 428 zł

1

Ksawerów

Rem. przep.

ul. Jana Pawła II

2007

8 200 zł

Remonty

2

Razem
Ksawerów

Ksawerów
ul .Szkolna
ul. Jana Pawła II,
ul. Nowotki,
ul.Wschodnia
ul. Wolska

2007
2007-2013

8 200 zł
13 299 837 zł

w 2008/2010

250 000 zł

2007-2013

13 549 837 zł

2007-2013

13 558 037 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr
3303E w latach 2007 -2013:I etap – ul.
Wolska, II etap ul. Jana Pawła II i ul.
Nowotki, III etap- ul. Wschodnia,
IV etap – ul. Szkolna

(Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 - 2011)

1
2
3

4
5
7

8
9
10

11

Środki

Powiatu i Gminy

Razem

Przebudowy

Razem

Ksawerów

M. Pabianice
M. Pabianice
M. Pabianice

Rem. przepustu

ul. Rydzyńska

2007

21 388 zł

Remont drogi

ul. Wspólna

2007

71 416 zł

Remont chodnika

ul. Grota
Roweckiego

2010

209 100 zł

M. Pabianice
M. Pabianice
M. Pabianice
Razem

Remont chodnika

ul. Wiejska

2009-2010

227 500 zł

Remont chodnika

ul. Orla

2009-2010

408 600 zł

Remont chodnika

ul. Wspólna

2009

71 500 zł

Remonty

Pabianice

2007-2010

1 009 504 zł

M. Pabianice
M. Pabianice
M. Pabianice

Bud. Chodnika

ul. 20-Stycznia

2007 - 2011

480 000 zł

Przebudowa drogi

ul. Konstantynowska
ul. Rypułtowicka

2008

500 000 zł

2004-2008

7 813 001 zł

Przebudowa drogi (UE)

na dokumentację

Ksawerów

M. Pabianice

Przebudowa drogi(śr.prywat.)

ul. Myśliwska

2008

850 000 zł

Razem

Przebudowy

Pabianice

2004-2011

9 643 001 zł
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Razem

M. Pabianice

2004-2011

10 652 505 zł

Razem

Remonty

2007-2013

8 878 138 zł

Razem

Przebudowy

2004-2013

75 793 838 zł

Razem

przebudowy

2004-2013

84 671 976 zł

w tym UE

M. Pabianice,
Lutomiersk, Ksawerów,
Konstantynów

2004-2013

38 584 001 zł

w tym
NPPDL,
FOŚr, śr.
prywatne

Dobroń, Dłutów, Lutomiersk, M. Pabianice

2008 – 2013

29 715 000 zł

Przebudowy i remonty

bez innych podmiotów

2007-2013

16 372 975 zł

i remonty

V. Powiązanie projektów z innymi działaniami
realizowanymi na terenie powiatu
Wszystkie działania związane z realizacją projektów zawartych w Planie Rozwoju
Lokalnego Powiatu Pabianickiego w swoich założeniach są godne z następującymi dokumentami:


„Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.”



„Regionalnym Programem Operacyjnym dla województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”



„Program Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego”



„Program Gospodarki Odpadami Powiatu Pabianickiego”



„Strategia Rozwoju Gospodarczego Miasta Pabianic” - aktualizacja wrzesień 2007.



„Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pabianice na lata 2007-2015.”



„Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 Miasta Konstantynowa Łódzkiego”



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dłutów na lata 2007-2013



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dobroń na lata 2007-2013



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ksawerów na lata 2007- 2013



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lutomiersk na lata 2007- 2013
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VI Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu rozwoju lokalnego
Projekty wyszczególnione w niniejszym dokumencie zostaną poddane monitoringowi
rzeczowemu, którego zadaniem będzie zebranie danych niezbędnych do analizy postępu ich
realizacji i efektywności wdrażania. Postępy i efekty Planu Rozwoju Lokalnego będą wyrażane
za pomocą wskaźników obrazujących produkty i rezultaty.

WSKAŹNIKI PRODUKTU

JEDNOSTKA
MIARY

Długość zmodernizowanych dróg.

km

Liczba wybudowanych chodników.

km

Liczba obiektów objętych termomodernizacją.

szt

Powierzchnia budynków poddanych termoizolacji

m2

Ilość zaoszczędzonej energii wyniku realizacji projektów
termomodernizacyjnych.

MWh

Liczba obiektów poddanych konserwacji.

szt

WSKAŹNIKI REZULTATU

Liczba osób korzystających z infrastruktury drogowej.

osoby

Natężenie ruchu na drodze.

pojazdy/h

Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci.

km/h

WSKAŹNIK ODDZIAŁYWANIA

Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku).
Nakłady na bieżące utrzymanie drogi.

szt
zł

Liczba nowych miejsc pracy.

osoby

Liczba utrzymanych miejsc pracy.

osoby

64

VII. Plan finansowy na lata 2007-2013
W rozdziale przedstawiono listę zadań inwestycyjnych w układzie tabelarycznym,
planowanych przez Powiat Pabianicki na lata 2007-2013. Zaplanowane zadania realizowane będą
w układzie przedstawionym poniżej za pomocą środków własnych oraz środków pochodzących z
funduszy zewnętrznych.
Infrastruktura oświatowa
Nazwa projektu

Okres realizacji

Wartość
całkowita
projektu

Wkład własny
JST

Środki
zewnętrzne

I LO w Pabianicach
ul. Moniuszki 132

2008-2010

315 000 zł

47 250 zł

267 750 zł

II LO w Pabianicach
ul. Pułaskiego 29

2008-2013

1 164 815 zł

174 722 zł

990 093 zł

Zespół Szkół nr 2
Pabianice
ul. Św. Jana 2

2008-2010

980 075 zł

147 011 zł

833 064

Zespół Szkół nr 3
Pabianice
ul. Gdańska 5

2008-2013

1 500 000 zł

225 000 zł

1 275 000 zł

Zespół Szkół nr 5
Pabianice
ul. Pułaskiego 32

2008-2012

1 150 000 zł

172 500 zł

977 500 zł

Zespół Szkół nr 1
Pabianice
ul. Piotra Skargi 21

2008-2013

2 500 000 zł

375 000 zł

2 125 000 zł

2010

1 200 000 zł

534 000 zł

666 000 zł

Budowa boiska ORLIK
2012
I LO w Pabianicach
ul. Moniuszki 132

65

„Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych
w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”- projekt partnerski realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 213
Miejsca realizacji
projektu

Okres
realizacji

Wartość
całkowita
projektu

Wkład własny
JST

Środki UE

I Liceum Ogólnokształcące w
Pabianicach
II Liceum Ogólnokształcące
w Pabianicach
Powiatowy Zespół
Edukacyjny w
Konstantynowie Łódzkim
Zespół Szkół nr 2
w Pabianicach
Zespół Szkół nr 3
w Pabianicach
Zespół Szkół nr 5
w Pabianicach

Razem szkoły

2008 – 2010

Dokumentacja
projektowa

2008

Razem

2008 – 2010

301 066,70 zł

2008 -2013

7 910 957 zł

Razem środki
powiatu na
infrastrukturę
Edukacyjną

60 213, 34 zł
1 500,00 zł
61 713, 34 zł

1 203 196 zł

240 853,36 zł

6 709 260 zł
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Infrastruktura społeczna
Nazwa projektu

Okres realizacji

Dom Dziecka
w Porszewicach

2008-2009

950 000 zł

142 500 zł

807 500 zł

Dom Pomocy
Społecznej
w Pabianicach
ul. Wiejska 55/61

2008-2009

1 750 000 zł

262 500 zł

1 487 500 zł

2008-2010

70 000 zł

10 500 zł

59 500 zł

2008-2012

1 021 000 zł

153 150 zł

867 850 zł

6 750 zł

38 250 zł

Filia Domu Pomocy
Społecznej
w Pabianicach
ul. Łaska 86

Dom Pomocy
Społecznej
w Konstantynowie
Łódzkim
ul. Bechcice 3

Wartość całkowita
projektu

Środki
zewnętrzne

Młodzieżowy Dom
Kultury w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38

2013

Dom Dziecka filia
w Pabianicach
ul. Sejmowa 2

2008-2013

958 400 zł

143 760 zł

814 640 zł

2008-2013

4 794 400 zł

719 160 zł

4 075 240 zł

Razem środki
powiatu na
infrastrukturę
społeczną

45 000 zł

Wkład własny
JST
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Infrastruktura w jednostkach administracyjnych
Nazwa projektu

Budynek adm.
Starostwa
Powiatowego
w Pabianicach
ul. Zamkowa 6
Powiatowy Urząd
Pracy
Pabianice
ul. Waryńskiego 11
Budynki Starostwa
Powiatowego
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2

Okres realizacji

Wartość całkowita
projektu

Wkład własny
JST

Środki
zewnętrzne

2010-2011

150 000 zł

22 500 zł

127 500 zł

2009-2010

450 000 zł

67 500 zł

382 500 zł

2009-2013

1 160 000 zł

174 000 zł

986 000 zł

„Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego
(Wrota Regionu Łódzkiego)” – projekt partnerski realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Miejsce realizacji
projektu

Okres
realizacji

Wartość
całkowita
projektu

Wkład własny

Środki UE

Starostwo
Powiatowe
w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2

2008 - 2010

2 600 00 zł

390 00 zł

2 210 00 zł

Razem środki
powiatu na
infrastrukturę
administracyjną

2008 -2013

1 762 600 zł

264 390 zł

1 498 210 zł

„Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na
terenie Powiatu Pabianickiego” – kompleksowy projekt termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej realizowany przez Powiat Pabianicki w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
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Miejsca realizacji
projektu

Okres
realizacji

Wartość
całkowita
projektu

Zespół Szkół nr 2
im. Janusza
Groszkowskiego,
ul. św. Jana 27

2009 – 2014

2 819 925 zł

II Liceum
Ogólnokształcące
im. Królowej
Jadwigi
ul. Pułaskiego 29

2009 – 2014

535 185 zł

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Traugutta 6A

2009- 2014

403 475 zł

Dom Dziecka
Filia W Pabianicach
ul. Sejmowa 2

2009- 2014

591 600 zł

Powiatowy Ośrodek
doskonalenia
Nauczycieli i
Doradztwa
Metodycznego
ul. Kazimierza 8

2009 – 2014

238 650 zł

Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej i
Kartograficznej
ul. Kościuszki 25

2009 - 2014

720 400 zł

2009- 2014

48 000 zł

2009 - 2014

2 409 516 zł

Koszty promocji
Koszty zarządzania
projektem
Razem

7 766 751 zł

Wkład własny
JST

3 001 013 zł

Środki UE

4 765 738 zł

Infrastruktura drogowa
Lp

Gmina

Zadanie

Lokalizacja Przewidywany Koszt Powiatu
koszt

Koszt
Gminy

Środki
zewnętrzne
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1

Dobroń

Remont drogi

Róża

240 000 zł

200 000 zł

40 000 zł

0 zł

2

Dobroń

Remont drogi

ul .Sienkiewicza

380 000 zł

304 000 zł

76 000 zł

0 zł

3

Dobroń

Remont chodnika

Dobroń ul.
Sienkiewicza

150 000 zł

75 000 zł

75 000 zł

0 zł

4

Dobroń

Remont chodnika

ul. Sienkiewicza
(Robotnicza)

120 000 zł

60 000 zł

60 000 zł

0 zł

5

Dobroń

Remont chodnika

ul. Sienkiewicza
(od PKP)

140 000 zł

70 000 zł

70 000 zł

0 zł

6

Dobroń

Remont drogi

Markówka
-odwodnienie

359 837 zł

359 837 zł

0 zł

0 zł

7

Dobroń

Remont drogi

Markówka-utwardzenie

350 000 zł

350 000 zł

0 zł

0 zł

Razem

Remonty

Dobroń

1 739 837 zł

1 418 837 zł

321 000 zł

0 zł

8

Dobroń

Przebudowa drogi

ul .Sienkiewicza
(Robotnicza)

850 000 zł

850 000 zł

0 zł

0 zł

9

Dobroń

Przebudowa drogi

ul. 11 Listopada

650 000 zł

650 000 zł

0 zł

0 zł

Razem

Przebudowy

Dobroń

1 500 000 zł

1 500 000 zł

0 zł

0 zł

Razem

Dobroń

3 239 837 zł

2 918 837 zł

321 000 zł

0 zł

1

Dłutów

Rem. przepustu

Dłutów

32 677 zł

32 677 zł

0 zł

0 zł

2

Dłutów

Remont drogi

Tążewy

60 513 zł

60 513 zł

0 zł

0 zł

3

Dlutów

Remont drogi

Tążewy

1 360 000 zł

1 150 000 zł

210 000 zł

0 zł

4

Dłutów

Remont drogi

Leszczyny Duże
-Dłutów

800 000 zł

620 000 zł

180 000 zł

0 zł

Razem

Remonty

Dłutów

2 253 190 zł

1 863 190 zł

390 000 zł

0 zł

Dłutów

Przebudowa drogi i
przepustu (FOŚr)

Dłutów Mierzączka

3 610 000 zł

2 780 000 zł

620 000 zł

210 000 zł

Razem

Przebudowy

Dłutów

3 610 000 zł

2 780 000 zł

620 000 zł

210 000 zł

Razem

Dłutów

5 863 190 zł

4 643 190 zł

1 010 000 zł

210 000 zł

Konstantynów
Łódzki

Remont drogi

Niesięcin –
Klonowa

224 979 zł

0 zł

0 zł

Razem

Remonty

Konstantynów

224 979 zł

224 979 zł

0 zł

0 zł

Konstantynów
Łódzki

„Przebudowa
drogi powiatowej
nr 1112E –
ul. Niesięcin
w Konstantynowie Łódzkim”

ul. Niesięcin w
Konstantynowie
Łódzkim

921 000 zł

130 250 zł

100 000 zł

690 750 zł

ul. Kilińskiego
i ul. Krótka w
Konstantynowie
Łódzkim

50 000 zł

50 000 zł

0 zł

0 zł

5

1

2

224 979 zł

Projekt realizowany w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Łódzkiego na lata
2007 – 2013
3

Konstantynów
Łódzki

„Poprawa
komunikacji na
drogach
regionalnych
w Konstantynowie Łódzkim –
ul.Kilińskiego
i ul. Krótka”
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Powiat Pabianicki
pełni rolę Partnera
w ramach projektu.
W ramach partnerstwa zostanie przekazana Gminie
kwota 50.000,00 zł
Projekt realizowany w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Łódzkiego na lata
2007 - 2013
4

Konstantynów
Łódzki

Przebudowa dróg
(UE)

ul. Kolejowa,
ul.1-go Maja ul.
Zgierska

11 000 000 zł

1 650 000 zł

0 zł

9 350 000 zł

Razem

Przebudowy

Konstantynów

11 971 000 zł

1 830 250 zł

100 000 zł

10 040 750 zł

Razem

Konstantynów

12 195 979 zł

2 055 229 zł

100 000 zł

10 040 750 zł

1

Lutomiersk

Remont drogi

ul. Kilińskiego

86 224 zł

86 224 zł

0 zł

0 zł

2

Lutomiersk

Remont drogi

24 000 zł

24 000 zł

0 zł

0 zł

3

Lutomiersk

ciek wodny

Malanów Bełdów
Szydłów

119 030 zł

119 030 zł

0 zł

0 zł

4

Lutomiersk

Remonty przepustów

Lutomiersk,
Ździechów,
Zygmuntów

42 746 zł

42 746 zł

0 zł

0 zł

5

Lutomiersk

Remont drogi

40 000 zł

40 000 zł

0 zł

0 zł

6

Lutomiersk

Remont drogi powiatowej nr
3314E od drogi
wojewódzkiej nr
710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów,
gm. Lutomiersk

Malanów Bełdów
Lutomiersk
-Szydłów

2 120 000 zł

1 501 200 zł

70 000 zł

548 800 zł

Janowice Lutomiersk

1 050 000 zł

1 050 000 zł

0 zł

0 zł

(Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych
2008 - 2011)
7

Lutomiersk

Remont drogi

Razem

Remonty

Lutomiersk

3 482 000 zł

2 863 200 zł

70 000 zł

548 800 zł

8

Lutomiersk

Przebudowa drogi
powiatowej nr
3314E od drogi
wojewódzkiej nr
710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów,
gm. Lutomiersk

Lutomiersk Szydłów

3 780 000 zł

1 820 000 zł

70 000 zł

1 890 000 zł

Szydłów

1 835 000 zł

1 835 000 zł

0 zł

0 zł

(Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych
2008 - 2011)
9

Lutomiersk

Przebudowa drogi
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10

Lutomiersk

Przebudowa mostu
(UE)

Szydłów

3 000 000 zł

450 000 zł

0 zł

2 550 000 zł

11

Lutomiersk

Przebudowa drogi
(UE)

LutomierskWodzierady-

15 000 000 zł

2 250 000 zł

0 zł

1 2 750 000 zł

Środki

na dokumentację

800.000 zł

120.000 zł

0 zł

680.000 zł

Lutomiersk

Przebudowa drogi
powiatowej
nr 3709E –
ul. Kilińskiego od
drogi wojewódzkiej nr 710 do
ul. Sienkiewicza w
Kazimierzu, gm.
Lutomiersk

Kazimierz

6.500.000,00 zł

3.215.000,00 zł

35.000,00 zł

3.250.000,00zł

2009

05 000 zł

17 500 zł

35 000 zł

52 500 zł

Lutomiersk

31 020 000 zł

9 707 500 zł

140 000 zł

21 172 500 zł

34 502 000 zł

12 570 700 zł

210 000 zł

21 721 300 zł

77 428 zł

77 428 zł

0 zł

0 zł

Aleksandrów

12

(Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych
2008 - 2011)
dokumentację

Środki na
Razem

Przebudowy

Razem

Lutomiersk

1

G. Pabianice

zatoka autob.

2

G. Pabianice

Remont chodnika

Piątkowisko

83 000 zł

83 000 zł

0 zł

0 zł

Razem

Remonty

g. Pabianice

160 428 zł

160 428 zł

0 zł

0 zł

G. Pabianice

Przebudowa drogi

Żytowice

4 500 000 zł

4 500 000 zł

0 zł

0 zł

Razem

Przebudowy

g. Pabianice

4 500 000 zł

4 500 000 zł

0 zł

0 zł

Razem

G. Pabianice

4 660 428 zł

4 660 428 zł

0 zł

0 zł

Ksawerów

Rem. przep.

8 200 zł

8 200 zł

0 zł

0 zł

Razem

Remonty

ul. Jana Pawła
II
Ksawerów

8 200 zł

8 200 zł

0 zł

0 zł

Ksawerów

Przebudowa drogi
powiatowej nr 3303E
w latach 2007 -2013:
I etap – ul. Wolska, II
etap ul. Jana Pawła II
i ul. Nowotki, III etap
– ul. Wschodnia, IV
etap – ul. Szkolna

ul. Szkolna
ul. Jana Pawła
II, ul. Nowotki,
ul. Wschodnia

13 299 837 zł

3 574 837 zł

3 475 000 zł

6 250 000 zł

(Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych
2008 - 2011)

ul. Wolska

na dokumentację 2008-2010

250 000 zł

62 500 zł

62 500 zł

125 000 zł

Ksawerów

13 549 837 zł

3 637 337 zł

3 537 500 zł

6 375 000 zł

13 558 037 zł

3 645 537 zł

3 537 500 zł

6 375 000 zł

21 388 zł

21 388 zł

0 zł

0 zł

3

1

2

Środki

Powiatu i Gminy

Żytowice

Razem

Przebudowy

Razem

Ksawerów

1

M. Pabianice

Rem. przepustu

2

M. Pabianice

Remont drogi

ul. Wspólna

71 416 zł

71 416 zł

0 zł

0 zł

3

M. Pabianice

Remont chodnika

209 100 zł

209 100 zł

0 zł

0 zł

4

M. Pabianice

Remont chodnika

ul. Grota Roweckiego
ul. Wiejska

227 500 zł

227 500 zł

0 zł

0 zł

5

M. Pabianice

Remont chodnika

ul. Orla

408 600 zł

408 600 zł

0 zł

0 zł

7

M. Pabianice

Remont chodnika

ul. Wspólna

71 500 zł

71 500 zł

0 zł

0 zł

Razem

Remonty

Pabianice

1 009 504 zł

1 009 504 zł

0 zł

0 zł

ul. Rydzyńska
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8

M. Pabianice

Bud. chodnika

ul. 20-Stycznia

480 000 zł

480 000 zł

0 zł

0 zł

9

M. Pabianice

Przebudowa drogi

ul. Konstantyno-wska

500 000 zł

500 000 zł

0 zł

0 zł

10

M. Pabianice

Przebudowa drogi
(UE)

ul. Rypułtowicka

7 813 001 zł

2 787 278 zł

0 zł

5 025 723 zł

11

M. Pabianice

Przebudowa drogi(śr.prywat.)

ul. Myśliwska

850 000 zł

350 000 zł

0 zł

500 000 zł

Razem

Przebudowy

Pabianice

9 643 001 zł

4 117 278 zł

0 zł

5 525 723 zł

Razem

M. Pabianice

10 652 505 zł

5 126 782 zł

0 zł

5 525 723 zł

Razem

Remonty

8 878 138 zł

7 548 338 zł

781 000 zł

548 800 zł

Razem

Przebudowy

75 793 838 zł

28 072 365 zł

4 397 500 zł

43 323 973 zł

w
tym
NPP
DL,

Razem

Przebudowy

w tym UE Pabianice

Lutomiersk
Ksawerów

FOŚr, śr. prywatne

Dobroń, Dłutów,

Przebudowy i
remonty

bez innych podmiotów

i remonty

84 671 976 zł

35 620 703 zł

5 178 500 zł

43 872 773 zł

Konstantynów

38 584 001 zł

7 437 528 zł

100 000 zł

31 046 473 zł

Lutomiersk,
M. Pabianice

29 715 000 zł

12 871 200

4 017 500

12 826 300

16 372 975 zł

15 311 975 zł

1 061 000 zł

0 zł

VIII. System wdrażania
System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego należy postrzegać
w dwóch aspektach: zarządzająco – koordynującym i wdrażająco - wnioskującym.
Rada Powiatu w Pabianicach pełni bezpośrednią funkcję zarządzającego Planem Rozwoju
Lokalnego Powiatu Pabianickiego i jest jedynym właściwym podmiotem do podejmowania
ostatecznej decyzji w sprawie realizacji zadań i programów planu. Zarząd Powiatu - zgodnie z
ustawą o samorządzie powiatowym oraz podległe mu służby starostwa wraz z jednostkami
organizacyjnymi są podporządkowane Radzie Powiatu w zakresie wspierania realizacji funkcji
zarządzającego. Ich zadania w tym zakresie obejmują:
 zbieranie, opracowywanie informacji o stopniu zaawansowania i przebiegu realizowanych
zadań,
 przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizowanych zadań,
 przygotowywanie i opracowywanie aktualizacji planu, uwzględnianie nowych zadań lub
propozycji zmian zadań, względnie w uzasadnionych przypadkach usunięcie zadań z planu,
 dokonywanie ocen po zakończeniu realizacji zadań w następujących po sobie okresach
planowania.
Służby podległe Zarządowi, a szczególnie jednostki organizacyjne w zakresie funkcji
wdrażającej zobowiązane są w szczególności do:
73

•

przygotowywania i składania wniosków aplikacyjnych,

•

podejmowania odpowiednio wyprzedzających prac związanych z przygotowywaniem
i opracowywaniem dokumentacji wniosku,

•

rzetelnej i zgodnej z założeniami programu realizacji zadań,

•

przestrzegania właściwych procedur wymaganych przez instytucje finansujące oraz procedur
wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

•

składania sprawozdań z realizacji zadań,

•

konsultowania z Zarządem Powiatu nowych planów inwestycyjnych,

•

konsultowania z Zarządem Powiatu nowych zadań w celu wprowadzenia ich w następnych
okresach planowania do Planu Rozwoju Lokalnego.

IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej
9.1. System monitorowania
Efektywność realizacji założeń Planu będzie w dużej mierze zależna od właściwego
monitoringu i oceny stanu faktycznego oraz szybkiego reagowania i korygowania realizowanych
zadań. Kompetencje w zakresie monitorowania posiada Zarząd Powiatu.
Wydziały oraz powiatowe jednostki organizacyjne wdrażające projekty w oparciu o zakładane
wskaźniki rezultatów i produktów będą na bieżąco przekazywać informacje o przebiegu realizacji
zadań do Zarządu. W przypadku stwierdzenia opóźnień lub niewłaściwej realizacji zadań,
monitorujący Zarząd Powiatu podejmuje interwencje w celu skorygowania nieprawidłowości.
9.2. Ocena Planu Rozwoju Lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego będzie poddawany systematycznej ocenie z punktu widzenia
skuteczności wdrażanych zadań, osiągniętych rezultatów i produktów w oparciu o przewidziane
wskaźniki dla poszczególnych zadań i produktów. Zebrane dane i opracowane wnioski po
zakończeniu oceny przez podległe Staroście poszczególne jednostki przekazywane będą Radzie
Powiatu

w

celu

przyjęcia

realizowanego

planu

lub

skorygowania

planu.

9.3. Komunikacja Społeczna
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Komunikacja

społeczna

w

zakresie

przekazywania

społeczeństwu

informacji

o planowanych inwestycjach programu rozwoju lokalnego powinna prezentować:
 przyczyny podjęcia działań,
 spodziewane rezultaty,
 zalety wybranych wariantów działania.
W rezultacie tych działań powinno nastąpić zainteresowanie realizacją działań (kontrola
społeczna), ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między instytucją wdrażającą
działanie a odbiorcami projektu, polepszenie nastawienia społecznego do działań, a także
ukształtowanie mechanizmów poparcia społecznego dla programu rozwoju lokalnego. Grupami
docelowymi działań podejmowanych w ramach Planu Rozwoju Lokalnego będą osoby, instytucje
i grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy.
Ogólne działania informacyjne skierowane będą do całej społeczności lokalnej.
Realizacji polityki informacyjnej służyć mają następujące instrumenty:


konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje
o możliwościach wykorzystania środków unijnych i rezultatach wsparcia UE oraz
usystematyzowania wiedzy;



wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji
osiągnięć w zakresie realizacji inicjatyw z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej;



informowanie o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów – należy zadbać
o przekazanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z Powiatu Pabianickiego, którzy będą
odpowiedzialni za spełnienie wymogów w tym zakresie;



serwisy internetowe – są szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji dla
potencjalnych beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach skorzystania
z pakietu pomocowego, a dla opinii publicznej będą kompleksowym źródłem informacji
o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze strony Unii Europejskiej dla
Powiatu Pabianickiego;



publikacje, broszury informacyjne, ulotki, reklamy, plakaty, materiały audio-wizualne –
umożliwiają przybliżenie w atrakcyjnej, przystępnej formie wiedzy na temat dostępnej
pomocy Unii Europejskiej, możliwości jej uzyskania, roli instytucji powiatowych
w zarządzaniu pomocą oraz roli Unii Europejskiej w tym procesie;



współpraca z mediami – działania wykorzystujące współpracę z prasą, radiem, telewizją
o zasięgu lokalnym i regionalnym będą kluczowym elementem przy realizacji Planu
Rozwoju Lokalnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej. Działania
podejmowane za pośrednictwem mediów będą miały formę artykułów i relacji prasowych,
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audycji radiowych i telewizyjnych, reklam i ogłoszeń. Wszelka informacja o zasadach
i procedurach związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych powinna być
przekazana w zwięzły i przystępny sposób.
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