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1. WSTĘP 

Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) jest jednym z najważniejszych dokumentów wspierających 

zarządzanie na poziomie samorządu lokalnego. Dokument ten jest spójny ze strategią społeczno-

gospodarczą Powiatu Łęczyckiego, wskazuje cele i kierunki zaangażowania dostępnych środków 

finansowych oraz sposoby ich wykorzystania. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem 

o charakterze operacyjnym. W odróżnieniu od Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyckiego na lata 

2004 – 2014, która została przygotowana  przez pracowników Starostwa Powiatowego w Łęczycy 

przy dużym zaangażowaniu radnych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu oraz 

innych samorządów lokalnych z terenu Powiatu Łęczyckiego i organizacji pozarządowych, Plan 

Rozwoju Lokalnego jest jej uzupełnieniem i formułuje nie tylko ogólne cele, ale przewiduje 

konkretne zadania do wykonania, terminy ich realizacji oraz sposoby finansowania. Daje to 

możliwość lepszego zaplanowania i wykorzystania środków, poszerza możliwości inwestycyjne  

i zwiększa ich efektywność. Istotne jest, że zadania planowane do realizacji przez samorząd mają 

tu charakter kompleksowy, długofalowy oraz zapewniona jest także akceptacja społeczna dla ich 

realizacji. W tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego brali udział przedstawiciele organizacji 

społeczno-gospodarczych z terenu powiatu. Niniejszy plan jest wersją wyjściową do realizacji 

zamierzeń społeczności powiatu łęczyckiego, a twórcy opracowania na bieżąco będą 

monitorować jego realizację i w razie potrzeby dokonywać niezbędnych zmian w jego zapisach. 

Należy dodać, iż istotny wpływ na Plan Rozwoju Lokalnego miały spotkania organizowane  

w ramach Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, które są dobrym przykładem 

partnerstwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Należy również zwróci uwagę na 

integralny charakter Planu Rozwoju Lokalnego, polegający na planowaniu kompleksowych działań 

łączących różne dziedziny, sektory, jak również grupy społeczne, w celu zapewnienia 

efektywniejszego wykorzystania środków oraz przyspieszenia i zdynamizowania procesów 

rozwojowych. Plan Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym dokumentem, wykorzystywanym  

w procedurach związanych z ubieganiem się o środki pomocowe w tym fundusze strukturalne Unii 

Europejskiej. 
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2. STRUKTURA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO  

2.1 OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO. 

Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje obszar Powiatu Łęczyckiego położonego na terenie Województwa 

Łódzkiego. W skład Powiatu Łęczyckiego wchodzą następujące gminy wiejskie: Daszyna, Góra Św. 

Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie a także gmina miejska Łęczyca. Realizację 

zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego przewidziano na lata 2008-2013. 

2.2 AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO 

2.2.1. Podstawowe dane dotyczące powiatu. 

a. położenie, 

Powiat Łęczycki jest położony centralnie, tworząc geometryczny środek Polski. Znajduje się 

w północnej części województwa łódzkiego. Sąsiaduje z powiatami województwa łódzkiego: 

kutnowskim, łowickim, zgierskim i poddębickim oraz województwa wielkopolskiego: powiatem kolskim.  

Większa część powiatu łęczyckiego położona jest na Równinie Łowicko-Błońskiej, w makroregionie 

Niziny Środkowomazowieckiej w podprowincji Nizin Środkowopolskich. Według podziału 

geobotanicznego Szafera (1977) teren ten należy do Okręgu Warszawskiego Krainy Mazowieckiej, 

pododdziału Pasa Wielkich Dolin, działu Bałtyckiego. 

b. powierzchnia,  

Powiat łęczycki zajmuje powierzchnię 773 km2 i składa się z ośmiu gmin: gminy Daszyna, Góra Św. 

Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie, Witonia oraz miasta Łęczyca. 

c. ludność, 

Ludność 52 849 (stan na dzień 31XII 2007) 

d. środowisko przyrodnicze (w tym m.in. ukształtowanie powierzchni, gleby, bogactwa 

naturalne, lesistość, zasoby wodne, zanieczyszczenie środowiska (rodzaje i skala), 

występowanie obszarów prawnie chronionych etc.),  

Pradolina Warszawsko – Berlińska, przebiegająca wzdłuż powiatu jest wpisana w program NATURA 

2000 i wiąże się z ochroną ptactwa i ptasich lęgowisk. Dno pradoliny wypełnione jest osadem torfu. 

Pokrywają ją łąki i zarośla, szuwar trzcinowy porastający doły  potorfowe   -   schronienie   i lęgowisko    

dzikiego   ptactwa. Charakterystyczną cechą Regionu jest również bezpieczeństwo ekologiczne  

z uwagi na brak dużych źródeł zanieczyszczeń. Działające podmioty gospodarcze,  okoliczne   miasta  

i  osiedla posiadają oczyszczalnie ścieków, eliminując zagrożenia z tym związane. Na obszarach 

otaczających dolinę Bzury preferuje się rozwój i intensyfikację rolnictwa. Wynika to z występowania 

gleb wysokich klas z wyjątkiem samej doliny, która obejmuje tereny będące z kolei wartościowymi 

łąkami. Preferowaną formą rolnictwa jest warzywnictwo i sadownictwo oraz uprawy pszenno-

buraczane. Intensyfikacja produkcji rolniczej pomimo rosnących kosztów środków do uprawy roślin  

i hodowli zwierząt, skutkuje obciążeniem środowiska przyrodniczego poprzez nadmiar nawozów 

sztucznych, środków ochrony roślin przez ich stosowanie, a zwłaszcza składowanie i hodowlę 

zwierząt. 

Opierając się na mapie roślinności potencjalnej okolic Łęczycy, obszar ten jest naturalnym siedliskiem 

zróżnicowanych zespołów roślinnych: ols, łęg, grąd, świetlista dąbrowa, bór. Działalność człowieka 

doprowadziła do daleko posuniętych zmian w krajobrazie roślinnym. Świetliste dąbrowy zostały 

zlikwidowane (obecne pola, ogrody ew. bory sonowe), prawie zupełnie zniknęły też lasy łęgowe i olsy 
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(łąki i pastwiska), przyrost powierzchni wykazały jedynie bory. Obecnie obszary te należą do najmniej 

zalesionych w skali Polski.(Lesistość w zakresie nieco ponad 5%). 

Dendroflora skupiona jest głównie w nielicznych ww. lasach, a także wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 

w licznych lecz zdewastowanych parkach podworskich i parku miejskim, również w cmentarzach (np. 

okazały drzewostan cmentarza rzymsko-katolickiego w Łęczycy) i zieleni miejskiej. 

Charakterystyczna jest dendroflora otwartych terenów pradoliny warszawsko-berlińskiej: rozproszone 

na tle łąk i szuwarów remizy utworzone z krzewów i niskich drzew (głównie wierzba) rzadziej małe 

połacie lasu olszowego. 

Skład gatunkowy istniejących drzewostanów jest dość monotonny.  

Ziemia Łęczycka to rejon wybitnie rolniczy. Użytki rolne stanowią 84 % pow. ogólnej powiatu, przy 

przeciętnej krajowej 59,1 %. Specyfiką powiatu jest wysokotowarowa produkcja rolna  

a w szczególności warzywnictwo, zajmujące 11,6 % ogólnej powierzchni zasiewów. Dla porównania 

analogiczny wskaźnik dla Polski  wynosi 1,48 %. Szacuje się, iż uprawy warzywne oraz sady zajmują 

około 7500 ha powierzchni powiatu. Jest to potężny potencjał produkcyjny dający tysiące ton owoców  

i  warzyw w skali  rocznej. 

Wysoka produkcja warzywnicza jest możliwa dzięki dobrym warunkom  klimatyczno - glebowym   

a także bogatym tradycjom  i umiejętnościom uprawy w regionie Łęczyckim. Produkowane warzywa 

cechuje bardzo wysoka jakość, ceniona w kraju i za granicą. Region Łęczycki jest naturalną bazą 

zaopatrzeniową w owoce i warzywa dla dużych miast w Polsce a w szczególności aglomeracji  

łódzkiej, oddalonej o około 40 km od Łęczycy. Znaczy udział w handlu ww. towarami zajmuje także 

eksport. 

Rzeźba regionu łęczyckiego rozwinęła się w granicach od 99 m. n.p.m. do 163 m. n.p.m. w części 

północnej do 180 m. n.p.m. w części południowej. Krajobraz łęczycki tworzą nieznaczne obniżenia 

dolinne, wzgórza i pagórki i dominujące zrównane powierzchnie. W pasie torfowisk znajduje się wiele 

zagłębień powstałych na skutek eksploatacji torfu.  

Dno pradoliny wykorzystywane jest przez rzeki, które należą do dorzecza Wisły lub Odry. Mamy tu do 

czynienia z działem wodnym pomiędzy dorzeczami tych rzek.  

W budowie geologicznej regionu uczestniczą dwa zasadnicze elementy: utwory trzeciorzędowe oraz 

zwarta pokrywa czwartorzędowa - pozostałość po zlodowaceniach  

W okolicy Łęczycy znajdują się także źródła solne (aktualnie w zaniku), nie mają one znaczenia 

praktycznego dla gospodarki człowieka. 

W okolicach Łęczycy występuje dość duże zróżnicowanie glebowe. Można tu wyróżnić gleby czarne  

i ziemie szare, gleby brunatne, wyługowane, rdzawe oraz pyłowe. Dominują gleby wytworzone  

z piasków naglinowych i naiłowych, glin zwałowych lekkich, piasków leżących na glinach, iłów oraz 

torfów wysokich i niskich. 

W wyniku nakładania się kilku procesów m.in. stepowienia, odwodnień melioracyjnych, suszy 

hydrologicznej, nastąpiła degradacja dużych powierzchni torfowisk w dolinie Bzury. Procesom 

mineralizacji towarzyszy miejscami erozja wietrzna. W skrajnych przypadkach przesuszona gleba 

torfowa uległa zapłonom - w latach 1992-1994 i 2004 trwały pożary torfowisk.  

Na obszarze samego miasta dominują gleby lekkie, jednak w zachodniej jego części występują 

urodzajne gleby brunatne w III kl. bonitacji.  
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Ogólnie stwierdzić można, że region posiada dobre gleby o wysokich klasach bonitacyjnych i dużej 

przydatności rolniczej.  

Gminę Łęczyca charakteryzuje bardzo duży udział gruntów ornych (67% pow.), podobnie gminę Góra 

św. Małgorzaty. Ponadto wysoki jest wskaźnik bonitacyjny gleb (średnia: 1,06). Region łęczycki należy 

do ubogich w wody powierzchniowe. W okolicy Łęczycy nie ma większych naturalnych zbiorników 

wodnych. W obrębie miasta znajdują się natomiast kilkunastohektarowe stawy utworzone  

w zadoleniach pogórniczych. Wody gruntowe na omawianym terenie znajdują się na głębokościach od 

1 do 10m. Wody tzw. podskórne i pochodzące z głębszych warstw są dość intensywnie 

eksploatowane, głównie na potrzeby bytowe i rolnicze. 

W zakresie gospodarki ściekowej miasto zdecydowanie różni się od terenów wiejskich  z uwagi na 

posiadaną oczyszczalnię ścieków o wydajności aktualnie 3000m. /dobę. W większości nie 

zagospodarowane ścieki pochodzące z gospodarstw rolnych zazwyczaj przenikają do wód 

gruntowych. 

Klimat. Wiatry - przeważający kierunek: zachodni. Średnie temperatury powietrza: luty -2,9 o C,  lipiec 

+17,9oC   

Łęczyca znajduje się w klimacie Polski Środkowej. Wg. Klasyfikacji Romera należy on do typu 

klimatów Wielkich Dolin, co wiąże się z charakterystycznym niedoborem opadów. W rejonie Łęczycy 

roczna suma opadów wynosi przeciętnie niewiele ponad 500 mm. Są to wartości należące do 

najniższych w Polsce. Małe opady są przyczyną zagrożeń dla naturalnej formacji roślinnej oraz 

szeregu mniej odpornych na brak wody upraw. Rezultatem niedoboru opadów, który w ostatnich 

latach był wyraźnie widoczny lub przejawiał się okresowo w postaci okresów bardzo posusznych 

latem, jest stwierdzona w większej części Wielkopolski i Kujaw tendencja do stepowienia. 

Przez powiat przebiega droga o bardzo dużym natężeniu ruchu - droga krajowa Nr 1, łącząca 

północną część Polski z południową oraz jej odgałęzienie skierowane przez Łęczycę w kierunku na 

Poddębice i Kalisz (ulica Kaliska).  Od 2006 roku została oddana także do użytku część autostrady 

A1, przebiegająca przez gminę Świnice Warckie i planowana jest niedaleko Piątku autostrada A2. 

Obciążenie ruchem pojazdów o różnym tonażu powoduje stałe oddziaływanie na środowisko przez 

emisję gazów, pyłów, hałas, wibracje. 

e. rys historyczny (opis wydarzeń historycznych mających wpływ na dany obszar), 

Ziemia Łęczycka to obszar o bogatej historii, nawiązującej do początku polskiej państwowości,  

a nawet jeszcze wcześniejszym – kojarzony z handlowym Szlakiem Bursztynowym. 

Obszar obecnego województwa łódzkiego pokrywa się niemal w całości z dawną Prowincją Łęczycką. 

W okresie wczesnego średniowiecza wchodził w skład państwa plemiennego z ośrodkiem władzy  

w Łęczycy, które w XIII w. przekształciło się w Księstwo Łęczyckie. Pozostałość po grodzie,  

w miejscowości Tum, gdzie znajdowała się dawna Łęczyca datowana jest na VI wiek i nazywana jest 

przez mieszkańców miasta „Szwedzką Górą”. Nieopodal grodziska znajduje się Archikolegiata 

Łęczycka w Tumie, konsekrowana w 1161 roku, wybudowana w miejscu jeszcze wcześniejszego 

kościoła, którego budowa związana jest prawdopodobnie z postacią Świętego Wojciecha, biskupa 

praskiego i męczennika. Po podziale dzielnicowym obszar Łęczycy przypadł wdowie po Bolesławie 

Krzywoustym – Księżnej Salomei jako tzw. „dzielnica wdowia”. W wybudowanej za czasów księżnej 

archikolegiacie odbywało się wiele zjazdów i synodów świeckich i kościelnych. Jeden z nich uwiecznił 

na swoim obrazie mistrz Jan Matejko tytułując go „W Łęczycy pierwszy sejm. Spisanie praw. 

Ukrócenie rozbojów. 1182”. W XIII wieku podległe księstwu łęczyckiemu dwie kasztelanie objęły 

tereny: Sieradza - ziemie na południe od Neru, pomiędzy Gadką i Bechcicami, pozostały obszar 

należał do kasztelani łęczyckiej. Do kasztelani mazowieckiej należał przed 1332 r. Niesułków, który 
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później przeszedł do kasztelani łęczyckiej. Po podziale Mazowsza w 1247-1248 r. W latach 1262-1263 

z południowo-zachodnich ziem Łęczyckiego utworzono Księstwo Sieradzkie. Władysław Łokietek po 

zjednoczeniu państwa polskiego przekształcił księstwa w ziemie, zwane od XV w. województwami 

(odtąd omawiany obszar znalazł się w województwach sieradzkim i łęczyckim). Wcześniej, w końcu 

XIV w. zamiast kasztelani ukształtowały się powiaty. Większość omawianego obszaru znalazła się  

w obszarze powiatów brzezińskiego i łęczyckiego. Powiat brzeziński, łęczycki i orłowski należały do 

województwa łęczyckiego, do sieradzkiego należały powiaty piotrkowski i szadkowski. Obszar 

obecnego województwa łódzkiego znalazł się w 1793 r. pod panowaniem pruskim, a następnie  

w składzie Księstwa Warszawskiego. Ustanowiony wówczas nowy układ powiatów trwał on aż do 

1867 r., natomiast układ departamentów (od 1815 r. województw, od 1837 r. guberni) ulegał 

okresowym zmianom. Najważniejszą konsekwencją tych zmian był zanik w 1845 r. wielowiekowej 

granicy jednostek I stopnia przebiegającej na linii Neru i Wolbórki.  

W czasach Królestwa Polskiego, w 1816 r. przemianowano departamenty na województwa,  

a departament warszawski zmienił nazwę na województwo mazowieckie. Jednostkami administracji 

państwowo-terytorialnej zostały obwody obejmujące od jednego do trzech powiatów (sądowych). 

Powiaty łęczycki i zgierski należały do obwodu łęczyckiego. W 1837 r. województwa przemianowano 

na gubernie, w 1842 r. - powiaty na okręgi, obwody - na powiaty. Z guberni mazowieckiej i kaliskiej 

utworzono w 1845 r. gubernię warszawską. W 1849 r. północno-wschodnie tereny łódzkiego od Woli 

Mąkolskiej, Domaradzyna i Lubiankowa przeszły z okręgu brzezińskiego w pow. rawskim do okręgu 

sochaczewskiego w tymże powiecie. Kilka wsi z okręgu brzezińskiego pow. rawskiego, przeszło do 

okręgu zgierskiego pow. łęczyckiego. Od 1867 r. powiat łęczycki należał do guberni kaliskiej. W kilka 

lat po upadku powstania styczniowego powstały zupełnie nowe powiaty, które dzieliły się na gminy  

(z 1859 r.; większość z nich przetrwała do lat 50-tych XX w.). Ustanowiony w 1867 r. podział 

powiatowy trwał aż do 1975 r. Niewielkie zmiany dotyczyły jedynie przebiegu niektórych granic. 

Po I Wojnie Światowej, w 1919 r. utworzono po raz pierwszy województwo łódzkie, należała do niego 

także Łęczyca. Podział na gminy ulegał okresowo niewielkim zmianom. W latach 1954-1973 

zastępował go podział na gromady. W 1975 powstało 49 województw. Dzisiejszy obszar powiatu 

łęczyckiego składa się z 8 gmin, które wcześniej należały do województw płockiego i konińskiego.  

Historycznie obszar powiatu łęczyckiego wiąże się z wieloma wydarzeniami, które miały większy lub 

mniejszy wpływ na losy Polski. Za udział polskich żołnierzy w bitwie nad Bzurą podczas II Wojny 

Światowej, miasto otrzymało honorowe odznaczenie. W 1967 roku w ramach obchodów milenijnych, 

mszę świętą w Tumie koncelebrował kardynał Karol Wojtyła wraz z Prymasem Polski Stefanem 

Wyszyńskim. 40 lat później w 2007 roku odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. 

f. rys kulturowy (opis dóbr kultury materialnej oraz duchowej (zwyczaje, obyczaje, tradycje 

itp.), które składają się na dziedzictwo kulturowe danego obszaru, produkty tradycyjne 

podkreślające specyfikę danego obszaru, etc.). 

Ziemia Łęczycka związana jest także z kultem osób świętych jak święta Faustyna Kowalska (dom 

rodzinny w Głogowcu, gm. Świnice Warckie), święta Urszula Ledóchowska (założyła przedszkole  

w Łęczycy) czy Święty Wojciech (w Archikolegiacie Łęczyckiej w Tumie znajduje się sanktuarium). 

Bogactwem jest także dziedzictwo etnograficzne. Wyróżniające się łęczyckie chusty kamelowe, rzeźby 

przedstawiające diabła Borutę (skąd inąd postać kojarzona jako  łęczycki szlachcic, o dużej sile, 

związana z królewskim zamkiem oraz błotami okalającymi miasto). Jednym z piękniejszych zabytków, 

z którym prawdopodobnie wiąże się początek polskiej pieśni „Bogurodzica” jest Archikolegiata 

Łęczycka w Tumie – największa w Polsce świątynia romańska, z najstarszym malowidłem ściennym 

„Chrystus Sędzia”.  
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Wiele łęczyckich gmin jest miejscem ciekawych imprez plenerowych jak: Przegląd Potraw 

Regionalnych Ziemi Łęczyckiej, Przegląd Twórczości Artystycznej Gospodyń, Turniej Rycerski, 

Jarmark Benedykta Polaka, Majówka Zdrowia, Hubertus, Ogólnopolski Dzień Cebulowy, Dzień 

Ziemniaka, Dzień Nowalijki, Łęczyca w Barwach Jesieni, Przegląd Gawędziarzy i Zespołów 

Ludowych, Przegląd Orkiestr Dętych itd. Bardzo interesujące są również odpusty w Górze  

Św. Małgorzaty i Sławoszewie i liczne rajdy organizowane przez PTTK „Ziemi Łęczyckiej”. Dobrze 

prezentują się także kluby sportowe, w których trenują m.in. sportowcy dyscyplin: piłka plażowa, 

siatkówka, lekka atletyka i inne. Są one organizatorami także ciekawych imprez sportowych. 

Pod koniec 2007 roku została zarejestrowana Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej, 

która zrzesza osoby zajmujące się m.in. branżą hotelarską,  gastronomiczną, piekarniczą, wyrobami 

artystycznymi i innymi. A wypracowane przez uczestników LOT-u  „Ziemi Łęczyckiej” hasło 

reklamujące region brzmi: „Ziemia Łęczycka między niebem, a piekłem”. Wyroby z wikliny, rzeźby  

i chleb łęczycki słyną nie tylko w Łęczyckiem, ale wybiegają swoim zasięgiem także poza teren kraju.  

 

2.2.2. Zagospodarowanie przestrzenne  

a. infrastruktura techniczna (stan systemu komunikacji, stopień uporządkowania gospodarki wodno-

ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami). 

Poprawa stanu powiatowej infrastruktury technicznej to warunek niezbędny do zapewnienia 

sprawnego i bezkolizyjnego dostępu do regionu. To właśnie od infrastruktury technicznej w znacznym 

stopniu uzależniony jest kompleksowy rozwój powiatu. Oznacza to szybsze i bezpieczniejsze 

powiązania pomiędzy poszczególnymi częściami powiatu, lepszy dostęp do sieci dróg krajowych  

i międzynarodowych oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach.  

Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez przeciwdziałanie jego zagrożeniom przyczynia się do 

polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w szczególności 

w zakresie turystyki. Stan dróg i urządzeń ochrony środowiska wpływa zatem na wszystkie dziedziny 

życia mieszkańców, decydując o rozwoju gospodarczym i zapewniając zachowanie zasobów 

naturalnych.   

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego posiadają: gmina Grabów, gmina Łęczyca, 

gmina Góra św. Małgorzaty, gmina Daszyna. W pozostałych gminach sposób zagospodarowania 

przestrzennego jest ustalany w drodze decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

Na terenie powiatu łęczyckiego zarejestrowanych jest (stan na dzień 3 czerwca 2008 r.) 7 firm 

przewozowych posiadających licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób. Jedna 

firma przewozowa wykonuje przewozy regularne na terenie powiatu. Posiada wymagane zezwolenie 

na linie w ilości 22 sztuk, pozostali przewoźnicy wykonują przewozy, które nie wymagają zezwoleń 

(przewozy turystyczne i okazjonalne). Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 62 przewoźników 

posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (w tym 5 na 

pośrednictwo przy przewozie rzeczy). Ilość Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie powiatu wynosi 

7 (5 – Łęczyca, 1- Świnice Warckie, 1- Piątek). Na terenie powiatu działa 8 Stacji Kontroli Pojazdów  

(4 okręgowe, 4 podstawowe). 

Przez teren powiatu przebiega odcinek autostrady A2 łączący Poznań ze Strykowem. Najbliższe 

zjazdy znajdują się w miejscowościach Domanin i Pełczyska. W okolicach Piątku planowany jest 

przebieg autostrady A1. 

Układ sieci kolejowej po trasie Kutno – Łęczyca - Łódź, oraz magistrala Północ – Południe ze stacją  

w Kraskach gm. Świnice Warckie przebiega przez powiat na długości 45 km. 
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Powiat łęczycki (gm. Łęczyca) graniczy również z częścią lotniska wojskowego w m. Leźnica Wielka. 

Szlaki komunikacyjne przebiegające przez Powiat Łęczycki to: 

- droga krajowa Nr l, biegnąca z południa Polski na północ Cieszyn-Katowice-Łódż-Łęczyca-

Daszyna – Włocławek – Toruń - Gdańsk  

- droga krajowa Nr 701 relacji Łęczyca – Kutno, 

- droga wojewódzka Nr 703 relacji Łowicz – Poddębice, 

- linia kolejowa Łódź – Kutno ze stacjami w Łęczycy, Gawronach i Witoni  

- linia kolejowa Katowice – Toruń ze stacją w Kraskach (gmina Świnice Warckie)  

- Autostrada A2 (odcinek przebiegający przez gminę Świnice Warckie). 

Główne szlaki komunikacyjne przebiegające przez powiat łęczycki lub w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie pokazano na załączonej poniżej mapie. 

 
Drogi powiatowe na terenie Powiatu Łęczyckiego posiadają długość 383km 187m, w tym utwardzone 

361km, (drogi gminne o twardej nawierzchni 339 km
1
) nieutwardzone drogi gruntowe 28 km 157m. 

Tylko część dróg powiatowych ma dostosowane parametry techniczne do normatywu szerokości  

i korony drogi.  

Położenie powiatu stwarza możliwości rozbudowy na tym obszarze dróg o charakterze 

tranzytowym. 

 

Wykaz dróg publicznych powiatu, z wyszczególnionym numerem drogi, przebiegiem drogi 

(miejscowości, ulice): 

 2164E  Kutno – Antoniew –Witonia  

 2168E  Kutno – Ogrodzona 

 2171E  Nowe – Gozdków  

 2172E Nowe – Marynin – Zalesie – Opiesin – Kurzjama – Grabów – Nagórki 

 2174E  Krośniewice (ul. Targowa) – Wyceny – Wygorzele  

 2176E  Leszno – Gozdków 
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 2500E  Walew – Łubno – Sobótka Nowa – Radzyń 

 2501E  Mazew – Siedlec 

 2502E  Drzykozy – Osędowice 

 2503E  Witonia – Walew 

 2504E  od drogi nr1 – Oraczew – Witonia – Pacyna 

 2505E  Topola Królewska – Nędzerzew – Witonia 

 2506E  Topola Królewska – Kłodawa 

 2507E  Gołocice – Kobuzy 

 2508E  Michałówka – Goślub 

 2509E  Witonia – dojazd do stacji kolejowej Witonia 

 2510E  Tum – Leśmierz 

 2511E  Kwiatkówek – Bryski 

 2512E  Kuchary – Orszewice – Ambrożew – Boczki – do drogi 5109E 

 2513E  Stary Gaj – Ambrożew – Leśmierz – Maszkowice 

 2514E  Bryski Kolonia – Piątek – Leszno 

 2515E  od drogi 2514E – Śladków – Borowiec – Krzyszkowice 

 2516E  Marynki – Zagaj – do drogi 2514E  

 2517E  Zagaj – do drogi nr 703 

 2518E  Czerników – Karsznice – do drogi 2513E 

 2519E  Góra św. Małgorzaty – Sługi – Łętków 

 2520E Łęczyca (ul. Belwederska – Lotnicza) – Topola Katowa – gr. pow. zgiersk. 

 2521E  Topola Królewska – Błonie – Siemszyce – Chorki – Grabów – gr. woj. wlkp. – (Dąbie) 

 2522E  Błonie – Łęka – Gać – Leszno – gr. woj. wlkp.  – (Kupinin) 

 2523E  Wilczkowie – Borek – Podłęże – Świnice Warckie – Rożniatów 

 2524E  Topola Katowa – Janków – Leźnica Mała 

 2525E  Leszcze Obrywka – Leszcze n/Szosą 

 2526E  Chwalborzyce – Mniszew – Zielenin 

 2527E  Rośle Wielkie – Besiekiery – Sobótka Nowa 

 2528E  Sułkowice – Kolonia Konarzew – do drogi nr 702 

 2529E  Jasionna – Kolonia Konarzew  

 2530E  Świnice Warckie – Wielenin – Orzeszków 

 2531E  Stawiszyn – Saków – Wartkowice – Praga – Pudłów – Wierzchy 

 2532E  Besiekiery – Rybnik 

 2533E  Piaski – Drozdów – gr. pow. poddęb. – (Zawada) 

 2534E  Chrzanowo – Nowa Sobótka 

 2535E  Głębokie – Kadzidłowa  

 2536E  Krzewata – Kadzidłowa – Grabów 

 2537E  Głębokie – Pieczew 

 2538E  Byszew Grabowski – Grabów – gr. woj. wlkp. – (Drzewce) 

 2539E  Byszew  - Lisice – Tarnówka 

 2540E  Tolów – Zelgoszcz – Bronówek  

 2541E  Chorki – Borucice 

 2542E  Grabów – Pilichy – Siedlec 

 2543E  Leszno – Zbylczyce – Świnice Warckie 

 2544E  Podgórze – Bielawy – Władysławów 

 2545E  Mały Kosew – Zimne – Parski 

 5109E  Władysławów – Kwilno – Gieczno – Modlna – Leśmierz – Mierczyn – Łęczyca 

 5115E  Wola Mąkolska – Popów – Jasionna - Piątek   
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 5168E  Aleksandrów Łódzki. (ul. Wolności, ul. Piotrkowska, ul. Daszyńskiego) – Parzęczew – 

Lubień – Łęczyca 

Na terenie Powiatu Łęczyckiego gospodarka wodnościekowa oraz energetyczna jest w znacznym 
stopniu uporządkowana. Zaopatrzenie w wodę odbywa się za pośrednictwem miejskiej i wiejskiej sieci 
wodociągowej. Teren miasta oraz niektóre miejscowości posiadają sieć kanalizacyjną. Na całym 
terenie Powiatu Łęczyckiego infrastruktura techniczna wymaga dalszego inwestowania. 
 

 

 

b. własności nieruchomości. 

W granicach określonych przez ustawę i zasady współżycia społecznego właściciel może,  

z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 

swego prawa. Do form władania nieruchomościami należą następujące elementy: własność, 

użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i dzierżawa,  zarząd, władanie bez tytułu prawnego.  

Rodzaje nieruchomości: 

-  nieruchomości gruntowe 

Swoim zakresem grunt obejmuje również przestrzeń nad powierzchnią i pod jej powierzchnią; 

Częścią składową gruntu jest w zasadzie wszystko czego nie daje się od niego odłączyć bez 

uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego; 

Częścią składową gruntu są w szczególności budynki i inne urządzenia trwale 

z gruntem związane jak też drzewa i inne rośliny od momentu ich zasiania 

czy zasadzenia; 

W prawie polskim utrzymano starorzymską zasadę: 

”wszystko co wznosi się na gruncie, przypada gruntowi” 

- nieruchomości budynkowe – budynki trwale związane z gruntem jeżeli na mocy przepisów 

szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności; 

- nieruchomości lokalowe – część budynku jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowi odrębny 

od gruntu przedmiot własności; 

Powiat Łęczycki jest właścicielem gruntów: 

nieruchomości:  

- Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach (decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 11.08.2000r. oraz  

z dnia 25.09.2001r.). 

- Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy(decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 14.12.2000r.). 

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy (decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 10.04.2000r.). 

- Bursa Szkolna w Łęczycy (decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 11.02.2003 r.) 

- Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku (decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 12.10.2001r.) 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy (decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 

22.12.2000r.) 

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie (decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 

10.02.2000r.) 

- Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy (decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 23.03.2000r.) 
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- Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy (decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27.08.2001r.) 

 

 

c. stanu obiektów dziedzictwa kulturowego.  

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przyjętego przez Radę 
Gminy Góra Św. Małgorzaty w dniu 16 stycznia 2004 r. uchwałą Nr 79/XIII/2004 na terenie gminy 
Góra Św. Małgorzaty ochroną konserwatorską objęto: 

  
- Tum – kościół p.w. N.M.P. i św. Aleksego, 

- Tum – kościół parafialny, 

- Tum – aleja jesionowa, 

- Tum – grodzisko wczesnośredniowieczne 

- Góra Św. Małgorzaty – kościół p.w. Św. Małgorzaty, 

- Góra Św. Małgorzaty – dzwonnica klasycystyczna, 

- Karsznice – grodzisko wczesnośredniowieczne, 

- Bryski – zespół dworski, 

- Karsznice – zespół dworski, 

- Nowy Gaj – park podworski, 

- Mętlew – karczma, 

- Orszewice – wiatrak, 

- Sługi – wiatrak. 

Uchwałą Nr XII/80/03 Rada Gminy Grabów przyjęła w dniu 30 grudnia 2003 r. Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego, w którym określone są obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

- Besiekiery – ruiny zamku, 

- Byszew – zespół dworsko-parkowy, 

- Grabów – kościół p.w. św. Stanisława biskupa i męczennika, 

- Jastrzębia – zespół pałacowo – parkowy, 

- Pieczew – kościół p.w. św. Rozalii, 

- Smolice – zespół dworsko – parkowy, 

- Sobótka Nowa – zespół kościoła Mariawitów, 

- Sobótka Stara – kościół p.w. św. Mateusza 

- Srebrna – zespół dworsko – parkowy. 
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Uchwałą Nr XLV/206/2006 Rady Gminy w Daszynie z dnia 10 października 2006 ustanowiono Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego, w którym ustala się ochronę konserwatorską obiektów: 

- Daszyna – dwór z parkiem, 

- Łubno – dwór z parkiem wraz z otaczającą go 150 m. strefą ochrony konserwatorskiej, 

- Mazew – kościół p. w. św. Jana Chrzciciela, 

- Mazew – dzwonnica, 

- Siedlew – park wraz z otaczającą go 150 m. strefą ochrony konserwatorskiej, 

- Sławoszew – dwór, 

- Sławoszew – kaplica p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej, 

- przestrzenny układ komunikacyjny Krośniewickiej Kolei Dojazdowej PKP, 

- Goszczynno – dwór z parkiem, 

- Sławoszew – dzwonnica z parkiem, 

- Miroszewice – dwór z parkiem, 

- Koryta – zespół folwarczny, 

- Mazew – cmentarz rzymsko – katolicki (dawny ewangelicki) – nieczynny, 

- Mazew – cmentarz rzymsko – katolicki. 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego – uchwała Nr XXI/113/2004 Rady Gminy 

Łęczyca z dnia 21 września 2004 roku, ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do 

rejestru zabytków ( także obiekty i zespoły): 

- Błonie – zespół sakralny obejmujący kościół wraz z cmentarzem przykościelnym oraz strefą  

o zasięgu 100m od granic cmentarza, 

- Błonie  - Topola – zespół dworsko – parkowy obejmujący dwór i park oraz strefę o zasięgu 100 m od 

granic parku, 

- Kozuby – dwór, 

- Leźnica Mała – kapliczka, 

- Leźnica Mała – kościół, 

- Prądzew – park, wraz ze strefą o zasięgu 100 m od granic parku, 

- Siedlec – zespół dworsko – parkowy wraz ze sferą o zasięgu 100 m od granic parku, 

- Siedlec – zespół sakralny – obejmujący kościół wraz z cmentarzem przykościelnym oraz strefą  

o zasięgu 100 m od granic cmentarza, 

- Topola Królewska – kościół cmentarny pw. Św. Rocha, 

- Topola Królewska – kościół p. w. św. Bartłomieja, 
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- Kolejka wąskotorowa (przebieg torowiska) relacji Krośniewice – Daszyna – Łęczyca, 

- Borki – park, 

- Błonie – Topola – zespół folwarczny, 

- Gawrony – park, 

- Kozuby – park, 

- Prądzew – dwór, 

- Siedlec – zespół folwarczny, 

- Topola Królewska – młyn parkowy, 

- Zawada – wiatrak koźlak, 

- stanowiska archeologiczne, 

- obiekty z terenu gminy wymienione w opracowaniu „Zabytki architektury i budownictwa. 

Województwo Płockie” wydanym przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie w 1988 rok 

Ponadto pozostałe obiekty wpisane do Rejestru Zabytków: 

Miasto Łęczyca: 

- Łęczyca – kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła, 

- Łęczyca – dawna baszta murów obronnych, o. dzwonnica kościelna, 

- Łęczyca – d. klasztor norbertanek, 

- Łęczyca – kościół OO. Bernardynów, 

- Łęczyca – klasztor OO. Bernardynów, 

- Łęczyca – d. kościół i klasztor OO. Dominikanów, 

- Łęczyca – dom ul. Belwederska 17, 

- Łęczyca – dom ul. Kilińskiego 5, 

- Łęczyca – dom ul. Kościuszki 8, 

- Łęczyca – dom ul. Kościuszki 9, 

- Łęczyca – dom ul. Kościuszki 15, 

- Łęczyca – dom ul. Kościuszki 16/17, 

- Łęczyca – dom ul. Kościuszki 18/19, 

- Łęczyca – dom ul. Kościuszki 22, 

- Łęczyca – dom ul. Kościuszki 23, 

- Łęczyca – dom ul. Kościuszki 25, 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŁĘCZYCKIEGO 

na lata 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

15 | S t r o n a  

- Łęczyca – dom ul. Kościuszki 32 d. hotel, 

- Łęczyca – ratusz, 

- Łęczyca – budynek szkoły, al. Jana Pawła II 1, 

- Łęczyca – dom, al. Jana Pawła II 9, 

- Łęczyca – dom, al. Jana Pawła II 13, 

- Łęczyca – dom, ul. Kilińskiego 16/Poznańska 14, 

- Łęczyca – wieża szybowa kopalni rudy żelaza, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, 

- Łęczyca – dom, ul. Ozorkowskie Przedmieście 9, 

- Łęczyca – dom, ul. Sienkiewicza 5, 

- Łęczyca – dom, ul. Sienkiewicza 31, 

- Łęczyca – dom, ul. 18-go Stycznia 2, 

- Łęczyca – dom, ul. 18-go Stycznia 5, 

- Łęczyca – dom, ul. 18-go Stycznia 7, 

- Łęczyca – dom, ul. 18-go Stycznia 10, 

- Łęczyca – dom, ul. Szpitalna 2/ Kaliska 7, 

- Łęczyca – dom, ul. Poznańska 2, 

- Łęczyca – dom, ul. Poznańska 5, 

- Łęczyca – dom, ul. Poznańska 6, 

- Łęczyca – dom, ul. Poznańska 8, 

- Łęczyca – dom, ul. Poznańska 9, 

- Łęczyca – dom, ul. Poznańska 10, 

- Łęczyca – dom, ul. Poznańska 12 i 12a/d, 

- Łęczyca – dom, ul. Poznańska 17, 

- Łęczyca – dom, ul. Poznańska 18, 

- Łęczyca – zespół zamkowy tzw. Dom Nowy, 

- Łęczyca – zespół zamkowy dom wschodni, 

- Łęczyca – zespół zamkowy wieża i mury, 

- Krośniewicka Kolejka Wąskotorowa. 

Pozostałe obiekty gminne zamieszczone w wykazie zabytków: 

Gmina Piątek: 
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- Ciechosławice (Pęcławice) – kościół filialny p.w. Matki Boskiej Łaskawej, 

- Goślub – pałac, brama wjazdowa, park, 

- Janowice – dwór z parkiem, 

- Konarzew – grodzisko, 

- Oreniczki – grodzisko, 

- Piątek – park miejski, 

- Piątek – kościół p.w. św. Trójcy, 

- Piątek – dzwonnica, 

- Piątek – kościół cmentarny, 

- Piątek – dzwonnica, 

- Piekary – dwór, 

- Piekary – park, 

- Sułkowice – park, 

- Witów – dwór z parkiem, 

- Witów – park, 

Gmina Świnice Warckie: 

- Chwalborzyce – kościół p.w. św. Marcina, 

- Grodzisko – kościół p.w. Apostołów Piotra i Pawła, 

- Kozanki Podleśne – dwór z reliktami parku, 

- Parski – dwór z parkiem, 

- Zbylczyce – dwór z parkiem, 

- Zbylczyce – grodzisko wczesnośredniowieczne, 

- Krośniewicka Kolejka Wąskotorowa. 

Gmina Witonia: 

- Gledzianów – park dworski, 

- Gledzianówek – park dworski, 

- Nędzerzew – park dworski, 

- Witonia – kościół parafialny p.w. św. Katarzyny, 

- Witonia – kaplica cmentarna, murowana, 

- Witonia - dworzec kolejowy, murowany, 
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- Witonia – karczma, murowana. 

 

 

d. uwarunkowań ochrony środowiska. 

Przedsięwzięcia prowadzone będą zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju po uprzednim 

zdiagnozowaniu stanu środowiska danej lokalizacji. 

2.2.3. Sfera społeczna  

a. sytuacja demograficzna i społeczna na danym obszarze, w tym: wielkość populacji, jej wiek, 

poziom wykształcenia (na podstawie danych z GUS) i jego specyfika, wielkość populacji w wieku 

produkcyjnym. 

Ludność 53 317 (stan na dzień 31XII 2006) 

- tym mężczyźni – 26024, kobiety – 27293 

- w mieście Łęczyca 29% ogółu ludności 

- 69 osób na 1 km2 

- 105 kobiet na 100 mężczyzn 

- w przedziale wiekowym:  

 0-2 lata - 1466 

 3-6  - 1919 

 7-14  - 5087 

 15-17  - 2230 

 18-19  - 1467 

 20-29  - 8172 

 30-39  - 6619 

 40-49  - 7630 

 50-59  - 7555 

 60-64  - 2485 

 65 i więcej - 8687 

- w wieku przedprodukcyjnym – 10702 

- w wieku produkcyjnym - 32572 

- w wieku poprodukcyjnym - 10043 

- ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym – 64 

-  

Ruch naturalny ludności w I-III kwartale 2007: 

- małżeństwa – 236 

- urodzenia żywe – 410 

- zgony – 567 (w tym niemowląt – 3) 

- przyrost naturalny –157 

 

b. warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa 

Infrastruktura społeczna 

Poziom życia mieszkańców powiatu jest uwarunkowany jakością infrastruktury społecznej. Dzięki 

dostępowi do nowoczesnej bazy edukacyjnej możliwy jest wzrost poziomu wykształcenia 

mieszkańców, podnoszenie umiejętności zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji dostosowanych 
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do potrzeb miejscowego rynku pracy. Rozwój kształcenia ustawicznego pozwala na podnoszenie 

kwalifikacji osób w wieku produkcyjnym. Bardzo ważne jest wyrównywanie szans na zdobycie 

wykształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i na wyższych uczelniach przez młodych ludzi 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.   

Poprawa dostępności do obiektów sportowych i rekreacyjnych pozwoli na upowszechnianie sportu, 

który jest ważnym czynnikiem rozwoju, zachowania zdrowia  i dobrej kondycji przez całe życie. Jest 

również propozycją pożytecznego i bezpiecznego spędzenia czasu wolnego.   

 Niezmiernie ważne jest podnoszenie standardu świadczonych usług medycznych, zapewnienie 

dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej. Niezbędne jest m.in. wyposażenie placówek 

medycznych w nowy sprzęt do diagnostyki, terapii i rehabilitacji oraz  dostosowanie obiektów do 

potrzeb pacjentów, szczególnie osób niepełnosprawnych.   

Prognoza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na 2008 rok oraz wynikające stąd 

wnioski do realizacji. 

W roku 2007 w osiągnięty został znaczny spadek ilości przestępstw, przy wzroście wykrywalności - co 

było akceptowane przez mieszkańców powiatu. Celem przyjętych na najbliższe lata założeń 

programowych jest utrzymanie tej tendencji i spowodowanie dalszego wzrostu poczucia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Tak jak i w latach poprzednich wokół nas występują zjawiska społeczne, na które Policja nie ma 

bezpośredniego wpływu, a które generują przestępczość. Nadal ma na to wpływ stopa bezrobocia  

i brak pozytywnych wzorców do naśladowania dla młodzieży. Nie zwalnia to jednak instytucji mających 

w zakresie swego działania dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne od podejmowania dalszych 

zdecydowanych działań mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu i rozwojowi czynników 

kryminogennych.  

Policja będzie nadal współpracować z organami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami 

pozarządowymi. Dążyć będzie do: 

1.  Powodowania dalszego wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez aktywne 

realizowanie przedsięwzięć z zakresu prewencji kryminalnej wykorzystując do tego środki 

masowego przekazu. 

2.   Prowadzenia działań ukierunkowanych na: 

- utrzymanie spadkowej tendencji oraz podniesienie efektywności działań wykrywczych  

w zwalczaniu przestępstw we wszystkich kategoriach, 

- eliminowanie - ograniczanie obrotu środkami psychotropowymi i odurzającymi, 

- kontynuowanie obecności służb patrolowych w miejscach szczególnie zagrożonych, 

uwzględniając również potrzeby i odczucia społeczne w zakresie bezpieczeństwa, 

- dalsze ograniczanie demoralizacji oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży, 

- ograniczenie liczby zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym, 

- zapewnienie wysokiej jakości i efektywności czynności dochodzeniowo-śledczych 

wykonywanych zwłaszcza na miejscach zdarzeń. 
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Rzetelna realizacja przyjętych kierunków działania przy zaangażowaniu wszystkich podmiotów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu powinna sprawić, że powiat łęczycki będzie 

miejscem bezpiecznym. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

1.  W celu podniesienia skuteczności prowadzonych działań ratowniczych należy doposażyć komendę w sprzęt: 

-    samochód specjalny - podnośnik hydrauliczny, 

-   ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze na podwoziu terenowym. 

-   średni samochód ratownictwa technicznego (w związku z oddaną do użytku autostrada A-2 

i planowanym przebiegiem autostrady A-l). 

-    średni samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego (w związku z oddaną do użytku autostradą  

A-2 i planowanym przebiegiem autostrady A-l), 

-   samochód operacyjny na podwoziu terenowym. 

2. Podejmowanie wszelkiego rodzaju działań zmierzających do doskonalenia funkcjonowania Krajowego 

Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 

3. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia Powiatowego Centrum Ratunkowego (PSP, 

Pogotowie Ratunkowe) na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania, docelowa lokalizacja w budynku 

Nr 2. 

4.  Podejmowanie działań planistyczno - organizacyjnych mających na celu doskonalenie funkcjonowania 

ratownictwa medycznego. 

5. Współpraca z podmiotami i służbami ratowniczymi wspierającymi Krajowy System Ratowniczo - 

Gaśniczy. 

6.  Podejmowanie inicjatyw zmierzających do pozyskania środków pozabudżetowych w tym z funduszy 

unijnych. 

c. oświata i wychowanie. 

- Na terenie powiatu łęczyckiego funkcjonuje 11placówek oświatowych. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łęczycy: 

1. Liczba uczniów ogółem- 147. 

2. Liczba oddziałów ogółem- 17. 

3. 8 Oddziałów Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej w tym, 

 3 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze – 10 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu 

głębokim 

 3 zespoły edukacyjno-terapeutyczne -16 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu 

umiarkowanym i znacznym 

 Klasa I, II, III – 15 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 

 Klasa IV, V, VI – 12 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 

Razem 54 uczniów +5 uczniów na nauczanie indywidualne=59 uczniów  
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4. 6 oddziałów Gimnazjum Specjalnego w tym: 

 2 zespoły edukacyjno-terapeutyczne-15 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu 

umiarkowanym i znacznym; 

 Klasa I - 12 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 

 Klasa II - 10 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 

 Klasa III - 19 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 

Razem 56 uczniów + 2 uczniów na nauczanie indywidualne= 58 uczniów 

5.  3 zespoły klasowe Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w tym: 

 1 zespół klas I – 13 uczniów w zawodach „mechanik pojazdów samochodowych”, „kucharz 

małej gastronomii”, „cukiernik” 

 1 zespół klas II-11 uczniów w zawodach „mechanik pojazdów samochodowych”, „kucharz 

małej gastronomii” 

 1 zespół klas III- 6 uczniów w zawodach „cukiernik”, „piekarz” 

Razem 30 uczniów 

6. W Ośrodku funkcjonuje Internat - 3 grupy, w chwili obecnej jest 28 dzieci, liczba ta 

zwiększy się w okresie zimowym. 

7. W placówce zatrudnionych jest 50 pracowników pedagogicznych. 

8. Kadrę administracyjną tworzą - 2 osoby (2 etaty), obsługową 10 osób ( 9,5 etatu). 

9. W Ośrodku zatrudniony jest psycholog oraz pedagog szkolny. Funkcjonuje świetlica 

szkolna oraz biblioteka. 

10. Tygodniowa liczba godzin – 678 w tym ponadwymiarowych - 88,31 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie: 

1. Ośrodek tworzy 18 oddziałów  
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju – 2 oddziały – 2 uczniów 

- Szkoła Podstawowa ( klasy I –VI ) – 3 oddziały – 23 uczniów 

- Gimnazjum ( I – III ) – 3 oddziały – 36 uczniów 

- Szkoła Zawodowa ( I – III ) – 2 oddziały /klasy wielozawodowe/ - 26 uczniów 

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 3 oddziały – 21 uczniów 

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące – 1 oddział -15 uczniów 

- Nauczanie indywidualne – 3 oddziały oraz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla głęboko 

upośledzonych – 1 oddział – 3 uczniów 

- Internat – 8 grup wychowawczych  

-  

2. Liczba uczniów w szkole wynosi 125, w internacie zamieszkuje 109 wychowanków.  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie kształci w zawodach: murarz, kucharz małej 

gastronomi, piekarz, rolnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – klasy wielozawodowe, 3-letni 

cykl kształcenia. 
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1. Młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym po ukończeniu 

gimnazjum uczy się w 3-letniej Szkole Przysposabiającej do Pracy, poznają techniki 

zawodu – pracownik gospodarstwa domowego.  

2. Od roku szkolnego 2008/2009 uruchomił się 1 oddział 2-letniego Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozszerzono również ofertę 

edukacyjną o Wczesne Wspomaganie Rozwoju ( 4 – 8 godzin w miesiącu dla każdego 

ucznia).  

3. Kadrę pedagogiczną stanowi 51 pedagogów: w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim oraz  

1 osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim - ciąża. 

W kadrze jest : 

17 nauczycieli dyplomowanych,  

18 nauczycieli mianowanych,  

12 nauczycieli kontraktowych,  

4 stażystów. 

4. Kadrę administracyjną tworzą 4 osoby, obsługową 13 osób.  

5. Tygodniowa liczba godzin – 576 w tym ponadwymiarowych – 124. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy: 

1. Liczba oddziałów – 25 ( w tym 9 oddziałów klas I) 

2. Liczba uczniów ogółem – 575 ( w tym 246 w klasach I) 
- Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego – 21 uczniów 

- Liceum Profilowane nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 153 uczniów 

- Technikum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 197 uczniów 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 204 uczniów 

3. Kierunki kształcenia: 

a) Technikum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 
- technik mechanik – 47 uczniów 

- technik pojazdów samochodowych – 30 uczniów 

- technik spedytor – 44 uczniów 

- technik logistyk – 76 uczniów . 

 

b) Liceum Profilowane nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – profile: 

- transportowo – spedycyjny – 68 uczniów , 

- rolniczo – spożywczy – 17 uczniów, 

- usługowo – gospodarczy – 68 uczniów . 

 

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 

- mechanik pojazdów samochodowych – 68 uczniów , 

- elektromechanik pojazdów samochodowych – 36 uczniów, 

- ślusarz – 11 uczniów, 

- technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 29 uczniów, 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŁĘCZYCKIEGO 

na lata 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

22 | S t r o n a  

- kucharz małej gastronomii – 46 uczniów, 

- sprzedawca – 14 uczniów. 

 

d) Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na podbudowie Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej  

o nachyleniu przyrodniczo – ekologicznym – 21 uczniów. 

 

4. Liczba zatrudnionych nauczycieli – 48, w tym niepełnozatrudnionych 10. Ogółem etatów 

44,53, w tym niepełnozatrudnionych – 4,53. 

 

5. Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego, liczba etatów: 
- dyplomowani – 8, w przeliczeniu na etaty – 7,39. 

- mianowani – 23, w przeliczeniu na etaty – 21,88, 

- kontraktowi – 14, w przeliczeniu na etaty – 12,93, 

- stażyści – 3, w przeliczeniu na etaty – 2,33, 

 

6. Liczba zatrudnionych w administracji 3 osoby – 3 etaty, pracownicy obsługi – 16 osób – 

13,5 etatu. 

 

7. Tygodniowa liczba godzin wynosi - 945 w tym ponadwymiarowych - 140. 

 

 

Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy: 

1. Liczba oddziałów – 18 ( 6 oddziałów klas I) + 3 dla dorosłych 

2. Liczba uczniów – 459 (150 uczniów w klasach I) + 73 dorosłych 

3. Kierunki kształcenia: 

a) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 199 uczniów 

- z rozszerzeniem polski-historia 

I - 24 uczniów,  

II - 31 uczniów,  

III - 27 uczniów 

- z rozszerzeniem biologia-geografia 

I - 26 uczniów,  

II - 29 uczniów,  

III - 33 uczniów 

- z rozszerzeniem informatyka-matematyka 
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I - 29 uczniów 

b) TECHNIKUM – 95 uczniów 

- technikum ekonomiczne: 

I - 24 uczniów 

- technikum elektroniczne: 

III - 18 uczniów,  

IV - 15 uczniów 

- technikum handlowe: 

III - 16 uczniów,  

IV - 23 uczniów 

c) LICEUM PROFILOWANE - 165 uczniów 

- profil ekonomiczno-administracyjny : 

I - 23 uczniów,  

II - 34 uczniów,  

III - 26 uczniów 

- profil zarządzanie informacją : 

I - 24 uczniów,  

II - 33 uczniów, 

III - 25 uczniów 

d) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – 73 osoby 

I oddział 42 osoby, II oddział 14 osób, III oddział 17 osób 

4. Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego: 

-Dyplomowani – 9 

-Mianowani-20 

-Kontraktowi-15 

-Stażyści-1 

5. Liczba zatrudnionych nauczycieli – 45 w tym niepełnozatrudnionych – 10. 

6. Tygodniowa liczba godzin – 800,16 w tym ponadwymiarowych - 119,08 
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Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku: 

I.    SZKOŁY  DZIENNE 

1. Ilość oddziałów - 16 (w tym 12 oddziałów Technikum, 2 Liceum Profilowane, 3 ZSZ). 

2. Liczba uczniów – 438 (w tym w klasach pierwszych – 102) 

3. Ilość klas pierwszych - 3 ( 2 klasy Technikum, 1 klasa ZSZ) 

- technik mechanizacji rolnictwa - 36 uczniów,  

- technik agrobiznesu - 20 uczniów + technik żywienia i gosp. domowych - 12 uczniów  

/ klasa dwuzawodowa/ 

- ZSZ – mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych - 34 uczniów 

II   SZKOŁY  ZAOCZNE 

1.  Ilość oddziałów - 5   /  w tym 

   a)  Szkoła Policealna  - technik agrobiznesu - 2 oddziały 

       -technik informatyk   - 2 oddziały 

   b)  Technikum Uzupełniające-  technik mechanik + technik mech. rolnictwa - 1 oddział

  

III.  Ilość zatrudnionych nauczycieli w ZSMR - 42 

 - dyplomowani - 15 

 - mianowani - 16 

 - kontraktowi - 11 

 - stażyści - 0 

IV. Ilość nauczycieli nowozatrudnionych - 5 

V. Ilość zatrudnionych emerytów - 6 

VI. Ilość nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy - 17 

VII. Tygodniowa liczba godzin – 842,2 w tym ponadwymiarowych – 217,70 

 

 

Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy: 

1. Liczba oddziałów ogółem 19, 

2. Liczba uczniów ogółem 478, w tym: 
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5 oddziałów klas I - liczba uczniów 127 

6 oddziałów klas II – liczba uczniów 168 

8 oddziałów klas III – liczba uczniów 183 

Profile: 

- matematyka-informatyka – 104 uczniów 

- biologia-chemia – 102 uczniów 

- j. polski – j. obcy – 57 uczniów 

- j. polski – historia – 97 uczniów 

- historia – geografia – 43 uczniów 

- matematyka-fizyka – 51 uczniów 

- biologia- j. obcy – 24 uczniów  

3. Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego: 

– Dyplomowani – 21, 

– Mianowani – 8, 

– Kontraktowi – 4, 

– Stażyści – 2, 

4. Liczba zatrudnionych nauczycieli – 35. 

5. Tygodniowa liczba godzin – 670,77 w tym ponadwymiarowych – 54,45 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku: 

1 Liczba oddziałów - 13 (w tym 2 oddziały klas pierwszych).  

2. Liczba uczniów – 303 (w tym 36 uczniów w klasach pierwszych). 

3. Liczba zatrudnionych nauczycieli – 22 w tym niepełnozatrudnionych – 16. 

W roku szkolnym 2008/2009 zostały przyjęte 2 nowe osoby. 

4. Tygodniowa liczba godzin – 335,11 w tym ponadwymiarowych – 24,84 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy: 

1. Liczba oddziałów - 14 (w tym 5 oddziałów klas pierwszych). 

2. Liczba uczniów – 256 (w tym 105 uczniów w klasach pierwszych). 

3. Liczba zatrudnionych nauczycieli 14 w tym niepełnozatrudnionych 5. 

4. Tygodniowa liczba godzin – 285 w tym ponadwymiarowych - 46 
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4-letnie Technikum dla Dorosłych w Piątku: 

1. I oddział klasa pierwsza 

– technik mechanizacji rolnictwa -36 słuchaczy 

   I oddział klasa druga 

- technik mechanizacji rolnictwa – 29 słuchaczy 

2. Ilość zatrudnionych nauczycieli - 12  w  tym: 

- dyplomowani - 5 

- mianowani - 5 

- kontraktowi - 2 

- stażyści - 0 

3. Ilość nauczycieli nowozatrudnionych - 12 

4. Ilość nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy - 12 

5. 758 godzin w semestrze w tym: konsultacje 434 godziny oraz Egzaminy + prace 

324 godziny 

 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy: 

W roku szkolnym 2008/2009 działania poradni objęły zasięgiem 9985 dzieci z całego 

rejonu Powiatu. 

W roku szkolnym 2007/2008 zarejestrowanych zostało 1186 dzieci, w tym: 

- badania psychologiczne – 384 dzieci 

- badania pedagogiczne – 554 dzieci 

- badania logopedyczne – 248 dzieci. 

Odbyło się spotkań z : 

- Radami Pedagogicznymi -9 

- Rodzicami -11 

- innymi formami zajęć warsztatowych -130. 

W roku szkolnym 2007/2008 wydanych zostało opinii z badań -673. 

W szkole z młodzieżą odbyło się około 500 godzin zajęć warsztatowych. 
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Wydano 54 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 20 orzeczeń nauczania indywidualnego  

i 10 odmów. 

 

Poradnia wydaje opinie w sprawach: 

- przyspieszenia obowiązku szkolnego, 

- odroczenie obowiązku szkolnego, 

- zasadności kontynuowania nauki w szkołach przysposabiających do zawodu, 

- dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów, 

- specyficznych trudności w nauce o charakterze dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii, 

- pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej w tej samej klasie, 

- ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

- określenie poziomu osiągnięć edukacyjnych, 

- określenie poziomu rozwoju intelektualnego, 

- ustalenie lateralizacji. 

 

 

3. Placówka posiada 9 etatów pedagogicznych i 2,5 etatu administracyjno-obsługowego. 

Kadra to 7 nauczycieli dyplomowanych. Dwie osoby są w trakcie odbywania stażu na stopień 

nauczyciela mianowanego. W Poradni w ramach przygotowania zawodowego zatrudniony został 

absolwent-psycholog. 

 

4. Tygodniowa liczba godzin – 180 w tym ponadwymiarowych -10. 

 

 

Bursa Szkolna w Łęczycy: 

1. Warunki lokalowe : 

 Pokoje 2 lub 3 osobowe bardzo dobrze wyposażone  

 WC i łazienki na korytarzu, ciepła woda, natryski  

 Pokoje cichej nauki , świetlice  

 Siłownia , stół do tenisa stołowego , możliwość korzystania z sali gimnastycznej w ciągu roku 

szkolnego  

 Sala widowiskowa  

 Stołówka na / 200 miejsc/. 

 

 
2. Zajęcia w ramach czasu wolnego - rozwój zainteresowań 

 sekcje kultury i rozrywki  

 sekcje rekreacyjno -sportowe 

 możliwość udziału w zespole muzyczno-wokalnym  

 
3. Tanie, domowe wyżywienie: 

 posiłki / śniadania , obiady , kolacje/  -  8,00 zł. 

 
4. Liczba wychowanków – 40. 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŁĘCZYCKIEGO 

na lata 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

28 | S t r o n a  

 
5. Liczba zatrudnionych nauczycieli -3 + Dyrektor oraz 13 etatów administracji i obsługi. 

 
6. Ogólna liczba godzin - 110 (2 grupy * 55 godzin) – organizacja majowa  

  Ogólna liczba godzin – 82  -  Aneks Nr 1 do organizacji (zmniejszenie godzin ze względu na 

zwolnienie lekarskie) 

 

d. opieka zdrowotna. 

Na terenie powiatu łęczyckiego funkcjonuje, Zespół Opieki Zdrowotnej mieszczący się przy ulicy 

Zachodniej w Łęczycy, w skład szpitala wchodzą następujące oddziały, Liczba łóżek w szpitalu wynosi 

250: 

Oddział Wewnętrzny /pododdział diabetologiczny/ 

Oddział Ginekologiczno – Położniczy 

Oddział Laryngologiczny 

Oddział Opieki Długoterminowej 

Oddział Chirurgiczny 

Oddział Dziecięcy 

Oddział Noworodków 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Opieki zdrowotnej udziela również 11 Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej umiejscowionych 

na terenie powiatu łęczyckiego. 

Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje 15 aptek ogólnodostępnych (na terenie Miasta Łęczyca 

znajduje się 8 aptek ogólnodostępnych) oraz 5 punktów aptecznych 

e. określenie grup społecznych wymagających wsparcia. 

Priorytetowe grupy bezrobotnych wymagające wsparcia: 

1. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym osoby będące  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, są to: 

- bezrobotni do 25 roku życia, 

- bezrobotni długotrwale, 

- bezrobotni powyżej 50 roku życia, 

- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, 

- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, 

- bezrobotni niepełnosprawni. 

2. Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. 
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3. Kobiety. 

4. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

5. Osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. 

6. Osoby niepełnosprawne. 

7. Przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy. 

 

f. informacje dotyczące organizacji pozarządowych działających na danym obszarze. 

Na terenie powiatu łęczyckiego działa obecnie ponad 30 organizacji pozarządowych o zróżnicowanym 

statucie i celach. Do większych należy Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, które 

jednoczy wysiłek organizacyjny gmin będących w powiecie łęczyckim oraz innych znajdujących się 

poza jego granicami. Do zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe należą m.in. zadania  

z zakresu profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej, czy rozwoju turystyki i przedsiębiorczości. 

Przyjmowany przez Radę Powiatu Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi reguluje 

relacje pomiędzy JST a sferą pozarządową. 

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. 

 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Łęczycy 

ul. Zachodnia 8, 99-100 Łęczyca,  

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Łęczyckiej 

99-100 Łęczyca, ul. Panieńska 2 

3. Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Wojewódzki w Łowiczu Koło Powiatowe w Łęczycy 

ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca 

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Łęczycy 

ul. M. Konopnickiej 8, 99-100 Łęczyca, 

5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szpitala w Łęczycy 

ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca 

6. Łęczyckie Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Domków Jednorodzinnych SEGMENT 

ul. Zachodnia 38, 99-100 Łęczyca 

7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Łęczycy 

ul. Kilińskiego 4/43, 99-100 Łęczyca 

8. Stowarzyszenie Ogrodników i Producentów Rolnych SMAK 

Urząd Gminy Daszyna 34a, 99-107 Daszyna 

9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Grabów 

Besk Stary 11, 99-150 Grabów 

10. Stowarzyszenie Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych 

ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, 

11. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej 

ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie 

12. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej 

ul. Poznańska 6, 99-100 Łęczyca 

13. Stowarzyszenie Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Ziemi 

Łęczyckiej 

Pl. T. Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca, 

14. Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych DZWONEK 

ul. Kościelna 4, 99-100 Łęczyca 

15. Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" 

ul. Kościuszki 14, 99-140 Świnice Warckie,  

16. Stowarzyszenie Producentów Warzyw Ziemi Łęczyckiej 
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Orszewice 37,99-122 Góra Św. Małgorzaty 

17. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej 

ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca 

18. Stowarzyszenie "Silni Bo Razem" 

ul. Lotnicza 2A, 99-100 Łęczyca 

19. Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klubu "Przebudzenie" w Łęczycy 

ul. Belwederska 38, 99-100 Łęczyca 

20. Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Piątku i okolic Piątku 

ul. Pokrzywna 1, 99-120 Piątek 

21. Stowarzyszenie Sieci Telewizji Kablowej BORUTA 

ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca 

22. Stowarzyszenie Przyjaciół Góry Św. Małgorzaty 

Góra Św. Małgorzaty 42 

23. Stowarzyszenie Kupców Łęczyckich I Strefy 

Pl. T. Kościuszki 9, 99-100 Łęczyca 

24. Stowarzyszenie Wędkarskie REKIN w Grabowie 

ul. Mickiewicza 27, 99-100 Łęczyca 

25. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Łęczyckiej 

PRO PUBLICO BONO 

ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c, 99-100 Łęczyca 

26. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych  

"CHCEMY POMÓC" 

Chorki 10, 99-150 Grabów 

27. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej 

Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca 

28. Stowarzyszenie Witoński Inkubator Przedsiębiorczości 

ul. Szkolna 4, 99-335 Witonia 

29. Stowarzyszenie "RAZEM" w Grabowie 

ul. Kochanowskiego 2, 99-150 Grabów 

30. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej 

Pl. T. Kościuszki, 99-100 Łęczyca 

31. Stowarzyszenie Kombatancki Związek Dzieci Wojny ( w trakcie rejestracji) 

 

 

Wykaz Stowarzyszeń Zwykłych 

1. Łęczyckie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt 

ul. Prusa 1, 99-100 Łęczyca 

2. Stowarzyszenie Zwykłe Lekarzy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 

ul. Zachodnia, 99-100 Łęczyca 

g. rynek pracy (w tym określenie poziomu zatrudnienia i stopy bezrobocia na podstawie aktualnych 

innych dostępnych w Powiatowych Urzędach Pracy, określenie ilości osób zatrudnionych w danych 

sektorach). 

Bezrobocie jest zjawiskiem społeczno-gospodarczym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych 

do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. 

http://www.leczyca.pl/php/?modules=show&thread=27&referto=27&o=1692
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_%28ekonomia%29
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Jego miarą jest stopa bezrobocia, będąca relacją liczby zarejestrowanych bezrobotnych do zasobu 

siły roboczej lub do liczby ludności aktywnej zawodowo. 

 

Analiza rynku pracy 

Bezrobocie w powiecie łęczyckim kształtuje się na  wysokim poziomie, choć dane z ostatnich dwóch 

lat wskazują na wyraźny spadek. Na koniec czerwca 2007 roku poziom bezrobocia wynosił 15,3%.  

W rejestrach urzędu pracy pozostawało 3555 osób bezrobotnych. 

Powiat łęczycki poziom bezrobocia
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Źródło: Opracowanie własne(PUP Łęczyca) na podst. danych GUS 

Ostatnie lata charakteryzuje zauważalna poprawa na rynku pracy. Wyraźny spadek bezrobocia 

nastąpił w wyniku rozwoju gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy, wzrost wydatków na 

aktywne programy na rynku pracy, wzrost liczby ofert pracy, wzrost zainteresowania podejmowaniem 

własnej działalności gospodarczej m.in. przez osoby bezrobotne, wykorzystanie środków z funduszy 

Unii Europejskiej. Powstały nowe zakłady na terenie  Łódzkiej Strefy Ekonomicznej znajdującej się  

w Łęczycy, które utworzyły stałe nowe miejsca pracy. Zauważalny jest również rozwój w sektorze 

usług i handlu. 

Wysokie tempo rozwoju gospodarczego przyspieszyło zachodzenie korzystnych zmian na rynku pracy  

co przełożyło się na dynamiczny spadek liczby bezrobotnych. Dane w tabeli obrazują wyraźny spadek 

bezrobocia. W kolejnych latach działania nakierowane będą na utrzymanie tempa zmniejszania 

bezrobocia w powiecie łęczyckim. 

http://portalwiedzy.onet.pl/6697,,,,sila_robocza,haslo.html
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Źródło: Opracowanie PUP Łęczyca na podst. danych GUS 

Powiat łęczycki jest powiatem rolniczym. Z analiz danych zgromadzonych w  powiatowym urzędzie 

pracy w Łęczycy wynika, że 64% osób bezrobotnych to osoby zamieszkałe na wsi. 

wsi.

Bezrobocie w gminach

gm. Daszyna ; 

363; 10%
gm. Grabów  ; 

408; 11%

gm. Łęczyca ; 

495; 14%

gm. Piątek ; 250; 

7%

gm. Św inice 

Warckie ; 308; 

9%

gm. Witonia ; 

255; 7%

m Łeczyca ; 

1263; 36%

gm. Góra św . 

Małgorzaty ; 

213; 6%

m Łeczyca 

gm. Daszyna 

gm. Góra św . Małgorzaty 

gm. Grabów  

gm. Łęczyca 

gm. Piątek 

gm. Św inice Warckie 

gm. Witonia 

 

Źródło: Opracowanie PUP Łęczyca na podst. danych GUS. 

 

STOPA BEZROBOCIA  w powiecie na koniec maja 2007r  wynosiła 15,3 % 

 

Bezrobotni zarejestrowani na dzień 31 XII 2007 – 3088,  Stopa bezrobocia w powiecie na 31 XII 2007 

- 13,1% 

- kobiety – 1586 

- bez prawa do zasiłku – 2859 

- dotychczas niepracujący – 923 

- w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki – 124 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % - 13,1 

Oferty pracy w ciągu miesiąca – 29 
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Bezrobotni zarejestrowani według wieku: 

- poniżej 25 lat   – 681 

- 25-34  - 838 

- 35-44  - 593 

- 45-54  - 743 

- 55 lat i więcej - 233 

Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia: 

- wyższym – 146 

- średnim zawodowym – 598 

- średnim ogólnokształcącym – 287 

- zasadniczym zawodowym – 830 

- gimnazjalnym i niższym – 1227 

 

 

STRUKTURA  BEZROBOTNYCH  w powiecie łęczyckim 

wg. stanu na koniec 30.06.2007r 

 

 

W układzie gmin poziom bezrobocia przedstawiał się następująco: 

. 

 

 

 

 

Z A R E J E S T R O W A N I      B E Z R O B O T N I 
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ni z 

przy- 
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zakładu 
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Zamie- 

szkali 

na wsi 

 

Z 

prawem 

do 

zasiłku 

 

W 

wieku 

18 - 

44 

lata 

 

Powyżej 

12 m-cy 

             1    2    3    4       5     6       7       8      9 

 

 m. Łęczyca 

 

 

1263 
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192 

 

13 
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25 
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308 
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255 
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174 

 

R a z e m 

 

 

3555 

 

1855 
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2292 
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2497 
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BEZROBOTNI   wg wieku 

 

 

GRUPA WIEKOWA 

 

 

W dniu 30.06.2007r 

 

Ogółem Kobiety 

1 2 3 

15 – 17 lat -- -- 

18 – 24 lat 831 466 
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25 –  34 lata 978 556 

35 – 44 lata 688 367 

45 – 54 lata 819 422 

55 – 60 lat 178 44 

60 i więcej lat 61 -- 

 

Razem 

 

3555 

 

1855 
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Źródło: Opracowanie własne (PUP Łęczyca) wg danych statystycznych GUS 

 

Najwięcej bezrobotnych jest w grupie wiekowej 25-34 lata, także wśród osób do 25 roku życia oraz 

powyżej 45 roku życia. Kobiety stanowią ponad połowę bezrobotnych w każdej grupie wiekowej. 

 

BEZROBOTNI  wg  wykształcenia 

 

 

 

Wykształcenie 

 

 

W  dniu  30.06.2007r 

 

Ogółem Kobiety 

1 2 3 

Wyższe  / w tym licencjat/ 

 

133 83 

Policealne i  średnie 

Zawodowe 

731 457 

Średnie 

ogólnokształcące 

 

330 243 

Zasadnicze zawodowe 

 

970 450 

Gimnazjalne i poniżej 

 

1391 622 

 

Razem 

 

3555 

 

1855 
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Źródło: Opracowanie własne (PUP Łęczyca)  wg danych statystycznych GUS 

 

Najwięcej bezrobotnych to osoby z najniższym wykształceniem . Bardzo mały odsetek bezrobotnych 

stanowią osoby z wykształceniem wyższy. 

 

 

BEZROBOTNI wg stażu pracy 

 

 

Staż pracy 

 

 

W dniu  30.06.2007r 

 

Ogółem Kobiety 

1 2 3 

do 1 roku 
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1 – 5 lat 
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5 – 10 lat 
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10 – 20 lat 
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20  - 30 lat 
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53 10 
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Źródło: Opracowanie własne wg danych statystycznych GUS 

 

 

Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby bez  stażu pracy .Następne grupy to bezrobotni z 

krótkim okresem stażu zawodowego. 

 

BEZROBOTNI wg. czasu pozostawania bez pracy 

 

 

Czas  pozostawania 

bez pracy 

 

W  dniu   30.06.2007r 

 

Ogółem Kobiety 

1 2 3 

 

do 1 m-ca 
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Źródło: Opracowanie własne (PUP Łęczyca) wg danych statystycznych GUS 

 

Wśród osób bezrobotnych największą grupę stanowią osoby pozostające bez pracy przez okres 

powyżej 24 miesięcy. Są to osoby długotrwale bezrobotne wymagające szczególnego wsparcia  

w powrocie na rynek pracy. 

Cel i kierunki działania PUP Łęczyca na lata 2008 – 2014 

W kolejnym okresie programowania 2008-2013 kontynuowane będą zadania w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w celu: 

1. pełnego i produktywnego zatrudnienia, 

2. rozwoju zasobów ludzkich, 

3. osiągnięcia wysokiej jakości pracy, 

4. wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej. 

 

Celem głównym będzie podniesienie poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej mieszkańców 

powiatu łęczyckiego. Realizacja niniejszego celu ma na względzie działanie sprawnego rynku pracy, 

który pozwoli wykorzystać istniejące zasoby pracy, zapewni ich płynną i efektywną alokację oraz 

spowoduje rozwój kapitału ludzkiego. Rozwój przedsiębiorczości. Ułatwienie powrotu na rynek pracy 

biernym zawodowo. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych do szybko zmieniających 

się warunków zapotrzebowania na pracę. Równość szans kobiet i mężczyzna na rynku pracy.  

Podstawowe cele: 

1. wzrost zatrudnienia, 

2. zmniejszenie liczby bezrobotnych, 

3. zmniejszenie stopy bezrobocia, 

4. rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost liczby nowych podmiotów, 
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Priorytety działania: 

1. Rozwój przedsiębiorczości, 

2. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez inwestowanie  

w kapitał ludzki, 

3. Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

4. Doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego dla zapewnienia równowagi na polskim rynku 

pracy, 

5. Tworzenie zasad efektywnej polityki migracyjnej, 

6. Doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy. 

 

Podstawowe kierunki działania:  

1. Promowanie zatrudnienia poprzez rozwój przedsiębiorczości, 

2. Zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych  

i poszukujących pracy i pracodawców - doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. 

3. Wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy | 

i jednostki organizacyjne z nimi współpracujące. 

4. Poprawa informacji o rynku pracy. 

5. Aktywizacja osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

6. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

 

 

Zadania na rzecz zatrudnienia w powiecie łęczyckim. 

Proponowane cele i kierunki działania opracowane zostały na podstawie analizy lokalnego rynku 

pracy. Uwzględniają potrzeby pracodawców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Przyczynią 

się do zmniejszenia bezrobocia, rozwoju gospodarczego i podniesienia poziomu życia mieszkańców 

powiatu łęczyckiego. Zakładane cele i kierunki działania wpisują się w Krajowy Plan Działania na 

Rzecz Zatrudnienia i Strategię Województwa Łódzkiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013, przyczynią się do realizacji polityki zatrudnienia wyznaczonej dla państw członkowskich 

Unii Europejskiej, zawartych w Strategii Lizbońskiej czyli dążenie do „ przekształcenia  w najbardziej 

dynamiczną i konkurencyjną, opartą na wiedzy gospodarkę w świecie, zdolną do zrównoważonego 

wzrostu gospodarczego, stworzenia nowych lepszych miejsc pracy i zapewnienia większej spójności 

społecznej, z poszanowaniem środowiska”. 

Kierunki działań: 

Działanie1: Promowanie zatrudnienie poprzez rozwój przedsiębiorczości. 

1. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. 

Rezultaty: 

Rozwój usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, poprawa usług świadczonych 

przez instytucje otoczenia biznesu. Wzrost nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

korzystających za specjalistycznego doradztwa zewnętrznego, wzrost innowacyjności 

organizacyjnej i produktowej w przedsiębiorstwach. 

2. Rozwój specjalistycznego doradztwa dla przedsiębiorców. 

Rezultaty: 
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Wzrost liczby przedsiębiorstw posiadających certyfikaty jakości, wzrost udziału sektora MSP  

w eksporcie ogółem, wzrost wskaźnika przedsiębiorstw innowacyjnych, wzrost liczby nowych 

miejsc pracy w przedsiębiorstwach korzystających ze specjalistycznego doradztwa 

zewnętrznego. 

3. Zapewnienie odpowiednich warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Rezultaty: 

Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, wzrost liczby przedsiębiorstw 

innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, powstawanie nowych miejsc pracy, 

zwłaszcza w sektorach innowacyjnych. 

4. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

Rezultaty: Zwiększenie liczby zakładanych przedsiębiorstw oraz osób podejmujących 

samozatrudnienie. 

5. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

Rezultaty: 

Powstawanie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, poprawa jakości życia 

mieszkańców wsi. 

 

Działanie2: Zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, 

poszukujących pracy i pracodawców. 

1. Poprawa funkcjonowania urzędu pracy i dostępu podstawowych usług rynku pracy poprzez 

wdrażanie i monitorowanie standardów usług. 

Rezultaty: 

Poprawa efektywności publicznych służb zatrudnienia. Poprawa kompetencji publicznych 

służb zatrudnienia. Zwiększenie oferty usług dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,  

a w efekcie podnieść ich zdolności do zatrudnienia, poszerzyć dostępność do baz danych  

o wolnych miejscach pracy. 

Podejmowanie wobec osób bezrobotnych zindywidualizowanych działań aktywizujących 

dostosowanych do potrzeb beneficjentów i rzeczywistych możliwości urzędu pracy. 

2. Wzmocnienie i rozwój potencjału powiatowych służb zatrudnienia poprzez szkolenia  

i specjalistyczne doradztwo. 

Rezultaty: 

Podniesienie kompetencji pracowników PUP, a poprzez to poprawa dostępności i  jakości 

usług świadczonych przez PUP. 

 

Działanie 3: Wzbogacenie oferty i podwyższenie, jakości usług świadczonych przez instytucje 

rynku pracy i jednostki organizacyjne z nimi współpracujące. 

1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w powiecie. 

- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 

- staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 
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- subsydiowane zatrudnienie, ze szczególnym uwzględnieniem MSP oraz trzecim sektorze 

- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc 

prawna, konsultacje i doradztwo, 

- gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowych. 

Rezultaty: 

Zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz aktywności zawodowej na poziomie powiatu. 

Zmniejszenie poziomu bezrobocia. 

2. Dalszy udział w realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

Aplikowanie o środki i przygotowywanie projektów ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki .  

Rezultaty: 

Zwiększenie aktywności zawodowej w powiecie, zmniejszenie liczby bezrobotnych. 

Działanie 4: Poprawa informacji o rynku pracy. 

1. Rozwój i doskonalenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 

Rezultaty: 

Systematyczne określanie kierunków natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-

kwalifikacyjnej. Zwiększenie efektywności organizowanych szkoleń dzięki dostosowaniu 

kierunków szkoleń  do potrzeb pracodawców. 

Działanie 5: Aktywizacja osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

1. Ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na 

wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy lub powrotu do czynnego życia 

zawodowego. 

2. Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia w celu zwiększenia wskaźnika zatrudnienia  

w tej grupie. 

3. Aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia. Umożliwienie startu zawodowego na rynku 

pracy, ograniczenie zagranicznej migracji zarobkowej. 

4. Upowszechnianie wśród samorządów gmin i realizacja prac społecznie użytecznych, 

aktywizacja osób bez prawa do zasiłku osób korzystających z pomocy społecznej. 

5. Promocja i rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rynku pracy w powiecie. 

Rezultaty: 

Zwiększenie liczby osób objętych aktywnymi formami pomocy oraz stworzenie im możliwości 

dla poprawy sytuacji ekonomicznej.  

Propagowanie dobrych wzorców organizacyjnych gminnych programów prac społecznie 

użytecznych. 

Rozwój współpracy pomiędzy samorządami gmin. 

Działanie 6: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

Rezultaty: 
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Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy 

poprzez poprawę kwalifikacji zawodowych i zmianę postaw społecznych. 

 

2.2.4. Sfera ekonomiczna  

a. gospodarka (określenie struktury podstawowych branż występujących na danym obszarze, 

informacja o branżach gospodarki mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru, określenie 

głównych pracodawców na danym terenie). 

Podmioty gospodarki narodowej – stan na dzień 31 grudnia 2007: 

- ogółem – 3529 

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej – 753 

 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej: 

- spółki handlowe – 96 (w tym 16 z udziałem kapitału zagranicznego) 

- spółki cywilne – 186 

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 

- w liczbach bezwzględnych – 2776 

- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 139 

- przemysł – 240 (w tym przetwórstwo przemysłowe – 233) 

- budownictwo – 241 

- handel i naprawy – 1169 

- hotele i restauracje – 87 

- transport, gospodarka magazynowa i łączność – 253 

- pośrednictwo finansowe – 99 

- obsługa nieruchomości i firm – 271 

- pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna – 121 

 

b. turystyki (opis działalności podmiotów gospodarczych w dziedzinie turystyki). 

Rozwój turystyki w powiecie łęczyckim odgrywa dużą rolę. Wpływa na to dziedzictwo kulturowe oraz 

rozwijające się zaplecze firm działających w obrębie turystyki. 

Baza noclegowa w powiecie: 

 Bursa Szkolna w Łęczycy, (noclegi z wyżywieniem), 

ul. Kaliska 13 

 Internat przy Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku,  

ul. Kutnowska 19 (całorocznie 20 osób, lipiec-sierpień-75 osób)  

 Zajazd Senator  

ul. Ozorkowskie Przedmieście 47, Łęczyca, (6 pokoi, max. 22 osoby)  

 Hotel- Mars- Trans-Pol  

Topola Królewska 37a, ( 12 pokoi, max. 24 osoby)  

 Stacja Paliw  Celika  -Motel Mona, 

Borki 81, ( 12 pokojów)  

 Firma Usługowo-Handlowa Magdalenka,  

Witonia, ul. Główna 10,  

http://meteor.turystyka.pl/zajazdsenator,leczyca.html
http://www.hotelmtp.pl/
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Pozostała baza noclegowa w odległości 10 km od Łęczycy: 

 Zajazd ZATOKA 

Sierpów 33, pow. zgierski (30 pokoi) 

e-mail: zatoka@of.pl      

Agroturystyka: 

Alina Jóźwiak, Kurzjama  

99-150 Grabów,  

Tum – obok „Oberży na Progu Tumu” 

Wykaz niektórych miejsc malej gastronomii, restauracji: 

OBERŻA "NA PROGU TUMU" 

Kwiatkówek 26 

99-100 Łęczyca 

Kontakt: 

e-mail: m.wojtysiak@wp.pl 

 

RESTAURACJA KARGUL 

ul. Ozorkowska 8 

99-100 Łęczyca 

Kontakt:  

e-mail: restauracjakargul@o2.pl 

 

STARA PROCHOWNIA NA ZAMKU 

ul. Zamkowa 1 

99-100 Łęczyca 

Kontakt:   

e-mail: irekpasieka@interia.pl 

 

Restauracja Królewska 

Topola Królewska 34a 

99-100 Łęczyca 

Kontakt:   

e-mail: restauracja@rkrolewska.pl 

 

 ZAJAZD SENATOR 

ul. Ozorkowskie Przedmieście 47 

99-100 Łęczyca 

 

Zajazd ZATOKA 

Sierpów 33 

95-035 Ozorków 

e-mail: zatoka@of.pl      

 

 

http://www.zatoka.of.pl/
http://www.zatoka.of.pl/
mailto:zatoka@of.pl
http://www.leczyca.pl/php/?modules=show&thread=30&referto=30&o=253
http://www.naprogutumu.pl/
mailto:m.wojtysiak@wp.pl
mailto:restauracjakargul@o2.pl
http://www.prochowniazamek.pl/
mailto:irekpasieka@interia.pl
http://www.hotelmtp.pl/
mailto:%20restauracja@rkrolewska.pl
http://www.zatoka.of.pl/
mailto:zatoka@of.pl
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2.2.5. Identyfikacja najważniejszych problemów występujących na danym obszarze  

Wykaz najistotniejszych problemów w sferze społecznej, ekonomicznej i zagospodarowania 

przestrzennego występujących na terenie objętym Planem Rozwoju Lokalnego.  

Analiza  SWOT – czyli analiza mocnych i słabych stron obszaru oraz wskazanie szans i zagrożeń dla 

jego rozwoju. 

 

ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT oceniająca zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne czynniki, mogące mieć wpływ 

na powodzenie planu strategicznego stanowi użyteczną pomoc prowadzącą do dokonania analizy 

zasobów i otoczenia powiatu oraz określenia problemów i priorytetów rozwojowych. 

W celu uzyskania jasnej analizy traktuje się mocne i słaby strony jako czynniki wewnętrzne  

z punktu widzenia społeczności lokalnej, na które ma bezpośredni wpływ, a szanse i zagrożenia jako 

czynniki zewnętrzne wynikające z niezależnych zmian w otoczeniu. 

Wiedza wynikająca z analizy SWOT jest przydatna w procesach zarządzania i podejmowania 

decyzji, skutecznie pomaga wychwycić przewagę konkurencyjną, podjąć działania zmierzające do 

wykorzystania szans, bądź działań zmierzających do uniknięcia zagrożeń. 

 

Analiza SWOT dla Powiatu Łęczyckiego. 

Mocne strony: 

1. Dobrze rozwinięta baza lecznictwa i możliwość świadczenia szerokiego zakresu usług 

medycznych o zasięgu ponadpowiatowym oraz znaczny potencjał dobrze przygotowanej 

kadry medycznej.  

2. Centralne położenie powiatu w kraju i dobry stopień wewnętrznego skomunikowania obszaru 

w nawiązaniu do krajowych, międzynarodowych połączeń drogowych i  kolejowych. Położenie 

blisko dużych aglomeracji miejskich: łódzkiej i warszawskiej.  

3. Bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne, żywa kultura i sztuka ludowa. Zabytki kultury  

i urbanistyki z różnych epok.  

4. Miejsca czynnego kultu religijnego. 

5. Specjalizacja w produkcji rolniczej i ogrodniczej. Możliwości modyfikacji produkcji rolniczej. 

Rozwijające się przetwórstwo wstępne owoców i warzyw. 

6. Dobre warunki naturalne do dużej produkcji rolnej o dobrej jakości o niskim poziomie 

chemizacji (także ekologicznej). Zasoby do przetwórstwa rolno-spożywczego. 

7. Dobry stan środowiska naturalnego. Brak przemysłu uciążliwego dla środowiska. Ciągła 

poprawa stanu czystości rzek i zbiorników wodnych. 

8. Potencjał do zalesiania.  

9. Potencjał do produkcji biomasy.  

10. Wyjątkowy krajobraz (teren równinny). 

11. Występowanie lokalnych składowisk odpadów komunalnych oraz systemów zbiórki odpadów.. 
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12. Wysoki poziom zwodociągowania obszaru powiatu.  

13. Wysoki stopień zgazyfikowania miasta.  

14. Wysoki poziom skanalizowania miasta.  

Rezerwa mocy w miejskiej oczyszczalni ścieków.  

15. Rezerwa terenów inwestycyjnych w powiecie  

16. Bogata oferta edukacyjna w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w tym zawodowego 

(również rolniczego, usługowego). 

17. Bliskość do ośrodków akademickich. Rozwijające się szkolnictwo na poziomie wyższym.  

18. Przewaga liczby osób w wieku produkcyjnym w strukturze demograficznej. Duże zasoby taniej 

siły roboczej.  

19. Wysoki poziom wykształcenia mieszkańców - zasoby ludzkie  

20. Działanie instytucji wspierających sektor MSP 

21. Duża wola współpracy jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych celem działań 

na rzecz rozwoju edukacyjnego, szkoleniowego i opieki zdrowotnej. 

Słabe strony: 

1. Niewystarczająca ilość zakładów przetwórstwa żywności i nieadekwatna do możliwości 

podażowych   

2. Duży udział ludności w rolnictwie. Rozdrobnienie gospodarstw. 

3. Mały wzrost ilości podmiotów generujących dochody z działalności pozarolniczych na 

obszarach wiejskich. 

4. Brak systemu samoorganizacji producentów rolnych. 

5. Brak lokalnego systemu finansowego i organizacyjnego wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości. 

6. Niski stan zalesienia (5,4%). Niskie tempo zalesiania i zadrzewiania obszarów nieprzydatnych 

rolniczo.  

7. Mała ilość produktów turystycznych.  

8. Deficyt marek regionalnych. 

9. Niewystarczająca  infrastruktura turystyczna. Brak hoteli o dużej ilości miejsc i wysokim 

standardzie koniecznych przy rozwoju turystyki biznesowej. Brak wystarczającej infrastruktury 

przy obiektach zabytkowych.  

10. Mała ilość zbiorników retencyjnych.  

11. Niewystarczająca oferta rekreacyjno-rozrywkowa. 

12. Niski poziom wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej terenów będących 

przedmiotem oferty inwestycyjnej gmin wiejskich.  
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13. Niski stopień rozwoju sieci kanalizacyjnej obszarów wiejskich oraz brak rezerwy w tym 

zakresie na obszarach poza miastem - utrudniający zaspokojenie potrzeb ludności i jednostek 

gospodarczych.  

14. Niska dynamika budownictwa mieszkaniowego – wielorodzinnego.  

15. Ograniczone przestrzennie możliwości rozbudowy miasta.  

16. Brak szybkich połączeń kolejowych. 

17. Odbiegający od standardów unijnych stan techniczny niektórych dróg.  

18. Niekorzystny bilans migracji.  

19. Niewystarczająco efektywne systemy gospodarki odpadami na terenach wiejskich w  tym 

selektywnej zbiórki; niewystarczająca efektywność systemów gospodarki odpadami o zasięgu 

ponadgimnazjalnym. 

20. Niezadowalający stan czystości rzek.  

21. Znaczny udział energetycznych źródeł emisji „niskiej” do powietrza pochodzącej ze spalania 

materiałów: węgiel, miał węglowy; niekontrolowane spalanie śmieci. 

22. Niedostosowanie warunków do istniejących potrzeb edukacyjnych i profilaktyki społecznej. 

23. Brak działań innowacyjnych wynikających ze słabego zaplecza placówek oświatowych. 

24. Niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, wynikające z braku 

odpowiednich narzędzi dydaktycznych. 

25. Problemy zdrowotne wśród dzieci i młodzieży wynikające z braku odpowiednich obiektów 

sportowych – zbyt duża ilość czasu spędzana biernie, mała ilość osób uprawiających sport, 

duża ilość dzieci ze skrzywieniami kręgosłupa. 

26. Niedostateczna jakość kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych 

spowodowana brakiem odpowiedniej bazy technicznej i pomocy naukowych. 

 

 

Szanse  

1. Powstawanie organizacji i podmiotów wspierających przygotowanie wniosków aplikacyjnych 

do funduszy pomocowych UE (obsługa i zarządzanie). 

2. Budowa autostrad, modernizacja szlaków kolejowych. 

3. Modernizacja i budowa dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

4. Budowa drogi obwodowej dla miasta. 

5. Tworzenie systemu recyklingu i utylizacji odpadów. 

6. Tworzenie produkcji i logistyki zbytu biomasy, biopaliw. 

7. Stosowanie nowoczesnych technologii i paliw ekologicznych w energetyce cieplnej w celu 

zmniejszenia emisji do powietrza. 

8. Budowa nowych zbiorników retencyjno – rekreacyjnych. 

9. Wsparcie finansowo-organizacyjne ze strony państwa oraz krajowych i zagranicznych 

organizacji i funduszy dla inicjatyw i projektów lokalnych (w tym z UE). 
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10. Pozarolnicze miejsca pracy na terenach wiejskich (obsługa okołorolnicza, produkcja biomasy, 

komponentów biopaliw, zalesienia, zadrzewienia, obsługa ruchu turystycznego i inne). 

11. Zacieśnienie współpracy samorządów lokalnych i kontaktów zewnętrznych. 

12. Zmiany ustawodawcze w tym decentralizacja finansów publicznych.  

13. Lokalizacja nowych firm. 

14. Rosnący popyt na zdrową żywność. 

15. Rozwój turystyki, w tym turystyki rowerowej. 

16. Możliwość rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego, ponadgimnazjalnego i wyższego do 

potrzeb subregionu (Zespoły Szkół Zawodowych nr 1 i nr 2 oraz Zespół Szkół Mechanizacji 

Rolnictwa w Piątku – kierunki specjalistyczne z zakresu mechanizacji rolnictwa, usług 

gastronomicznych, samochodowych i ogólnokształcących). Kierunki specjalistyczne z zakresu 

usług budowlanych. 

17. Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologiom  

18. Polityka państwa skierowana w stronę stymulowania rozwoju gospodarczego oraz aktywizacji 

osób bezrobotnych, 

19. Podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców, 

20. Powstanie nowych miejsc pracy, co stwarza zapotrzebowanie na określony typ absolwenta, 

a tym samym będzie podstawą do utworzenia nowych kierunków kształcenia 

ponadgimnazjalnego, 

21. Tworzenie zintegrowanych systemów ratownictwa i przeciwdziałania zagrożeniom życia. 

22. Zwiększenie dochodowości rolnictwa 

23. Wielofunkcyjny rozwój wsi 

24. Rozwój systemów samoorganizacji producentów rolnych  

25. Poszerzenie rynków zbytu 

26. Wykreowanie markowych produktów  

27. Rozwój przemysłu, usług i przetwórstwa opartego o lokalne surowce (płody rolne) 

28. Możliwość zwiększenia ilości miejsc pracy związanych z budową autostrad oraz infrastruktury 

około drogowej, a tym samym udział firm lokalnych w inwestycjach drogowych, 

29. Współpraca powiatu i  gmin w dziedzinie infrastruktury, rolnictwa, turystyki, kultury. 

30. Współpraca Jednostek Samorządowych celem wspólnych przedsięwzięć na rzecz 

infrastruktury sportowej i edukacyjnej. 

 

Zagrożenia 

1. Średnie bezrobocie, 

2. Niski poziom dochodowości rolnictwa; 

3. Niski poziom PKB na mieszkańca  

4. Brak znaczących zasobów naturalnych;  

5. Ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego  

6. Utrwalenie odpływu wykwalifikowanych kadr, 
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7. Niski stopień zintegrowania programów rozwoju poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego, zlokalizowanych w obszarze powiatu i podregionu uniemożliwiający pozyskanie 

środków, 

8. Intensyfikacja procesów urbanizowania i doskonalenia oferty na obszarach o szczególnej 

atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej w sąsiedztwie powiatu, 

9. Brak wystarczających środków publicznych na zapewnienie przez samorządy lokalne 

efektywnych działań/realizację projektów rozwoju infrastruktury technicznej, 

10.  Niestabilna sytuacja w zakresie finansów publicznych, brak perspektyw poprawy nakładów 

finansowych i środków otrzymywanych z budżetu państwa na inwestycje, oświatę, kulturę, 

sport, zdrowie i bezpieczeństwo. 

11. Niż demograficzny w szkołach i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. 

12. Niska konkurencyjność wielu polskich towarów na rynkach międzynarodowych 

 

2.3 Cele ogólne i szczegółowe rozwoju powiatu łęczyckiego 

Ogólne (strategiczne) cele, zasadnicze z punktu widzenia rozwoju powiatu łęczyckiego, zapewniające 

ciągłość i trwałość rozwoju. 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Powiatu Łęczyckiego celem nadrzędnym wpisanym w misję powiatu 

jest stworzenie „liczącego się Centrum Polski, ośrodka produkcji i przetwórstwa rolno - 

spożywczego, w którym mieszkańcy są otwarci dla przyjezdnych turystów i inwestorów, 

miejsca o bogatej historii i tradycjach, bezpiecznego, będącego szansą dla ludzi pracowitych, 

przedsiębiorczych i wykształconych”. 

Realizacja tego zamierzenia będzie możliwa poprzez priorytety: 

A. Infrastruktura transportowa. Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu łęczyckiego.  

Celem realizacji priorytetu jest poprawa dostępności komunikacyjnej, w tym sprawny i efektywny oraz 

bezpieczny system transportu, zgodny z normami unijnymi w zakresie ochrony środowiska, 

zapewniający połączenia komunikacyjne powiatu, wewnętrznie oraz z innymi powiatami. Jest on 

niezbędny do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu. Przyczyni się to także do 

zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej powiatu oraz mobilności mieszkańców. Skrócenie czasu 

przejazdu przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa uczestników ruchu, zapewniając 

mieszkańcom możliwości rozwojowe, przyczynia się to także do większej dostępności do miejsc 

atrakcyjnych pod względem turystycznym.  

B. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.  

Celem realizacji priorytetu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa 

energetycznego. Priorytet związany jest z ekologicznym rozwojem powiatu i łączy się z celami 

społecznymi oraz gospodarczymi pozostałych priorytetów, przyczyni się także do realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju. Która bezpośrednio wpływa na atrakcyjność i konkurencyjność regionu. 
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C. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. 

Celem realizacji priorytetu jest rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki i jest podstawą do 

budowy centrum rozwoju w regionie, jako podstaw do zmian standardu życia mieszkańców, jak  

i poprawy atrakcyjności regionu, dążenie do budowy gospodarki opartej na wiedzy. 

 

D. Społeczeństwo informacyjne. 

Celem realizacji priorytetu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie 

upowszechniania nowoczesnej infrastruktury. Celem jest poprawa dostępności do informacji na 

terenie powiatu co przyczyni się niwelowania różnic wewnątrz regionalnych oraz integracji regionu  

z wysokorozwiniętymi krajami Unii Europejskiej w powiązaniu z poprawą sytuacji społeczno – 

gospodarczej. 

E. Infrastruktura Społeczna. 

Celem realizacji priorytetu jest zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich  

i odnosi się zarówno do podniesienia poziomu usług w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 

kultury i edukacji, oraz sytuacji gospodarczej. Odnosi się pośrednio do możliwości osadniczych  

i inwestycyjnych w rejonie. 

 

 F. Odnowa obszarów miejskich i wiejskich.  

Realizacja priorytetu odnosi się do ożywienia gospodarczego na obszarach problemowych oraz 

przyczyni się do odbudowy więzi społecznych i zapobieganiu  występowania zjawisk patologicznych, 

przyczyniając się także  do wewnętrznej spójności tych obszarów z pozostałymi z pozostałymi 

obszarami regionu. Priorytet ten odnosi się także do działań ukierunkowanych na działania związane  

z ochroną dziedzictwa kulturowego w zakresie wartości architektonicznych i historycznych. 

 

G. Pomoc techniczna  

Celem realizacji priorytetu jest zwiększenie zdolności absorpcji środków  Unii Europejskiej poprzez 

odpowiedni potencjał organizacyjny, instytucjonalny i osobowy oraz odpowiedni poziom  działań 

informacyjnych i promocyjnych.  

 

Cele szczegółowe przyporządkowane celom ogólnym, wskazujące na praktyczną realizację celów 

ogólnych w okresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego. Spójność założonych celów  

z uwarunkowaniami danego obszaru.  
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2.4 ZADANIA ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI CELÓW. 

2.4.1 

Otwarci dla Europy – podniesienie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. 

Kazimierza Wielkiego w Łęczycy poprzez wprowadzenie nowych metod nauczania, zakup 

wyposażenia pracowni przedmiotowych, budowę kompleksu sportowego i termomodernizację 

budynku. 

Celem projektu jest podniesienie wiedzy mieszkańców regionu oraz dostosowanie ich kompetencji do 
potrzeb rynku pracy. Istotą projektu jest wzbogacenie i unowocześnienie bazy edukacyjnej Liceum 
Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy oraz poprawa warunków zdobywania wiedzy 
przez uczniów. 
Planowana inwestycja zakłada przeprowadzenie czterech grup działań: 

 wprowadzenie nowych metod nauczania, 

 zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych, 

 budowę kompleksu sportowego, 

 termomodernizację budynku. 
 

Pierwsza grupa działań obejmuje szkolenie nauczycieli.  
 
Druga grupa obejmuje adaptacje pomieszczeń oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne 
następujących pracowni: 

 pracownia do nauczania biologii 

 pracownia przedmiotowa do nauczania fizyki i astronomii 

 pracownia przedmiotowa do nauczania chemii 

 pracownia językowa - język angielski  

 pracownia matematyczna 

 pracownia informatyczna 

 pracownia do nauki geografii 

 pracownia do nauki historii 

 Salka fitness, 

 Siłownia. 
 

Trzecia grupa obejmuje budowę kompleksu sportowego  składającego się z: 

 Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x60m z nawierzchni syntetycznej – trawa syntetyczna 

 Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 25x40m  z nawierzchni syntetycznej – poliuretan, 

 Boisko do piłki nożnej o wymiarach 25x40m z nawierzchni piaskowej, 

 Dwa boiska do siatkówki o wymiarach 8x16m z nawierzchni piaskowej, 

 Bieżnia czterotorowa z nawierzchni poliuretanowej ze skocznią, 

 Stanowisko do pchnięcia kulą, 

 Tor dla rolkarzy wraz z placem. 
 

Czwarta grupa działań w ramach projektu polega na termomodernizacji  (komponent projektu)  

budynku szkoły,  oraz prace budowlane w skład której wchodzą: 

 Wymiana okien (pozostałych nie wymienionych w pierwszym etapie) drewnianych na PCV, 

  Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14cm, 

 Docieplenie stropodachu styropianem gr. 20cm laminowanym papą, 

 Remont pomieszczenia kotłowni wraz z modernizacją kotłowni, 

 Instalacja C.O., 

 Instalacja c.w.u. + woda zimna + instalacja kanalizacyjna, 

 Instalacja elektryczna, 

 Prace adaptacyjne pomieszczeń pracowni 

 Szpachlowanie i malowanie  
 

Zostanie również przeprowadzony szereg działań mających na celu promocję projektu. 
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2.4.2 

Nowoczesność i ekologia – podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez 

nowoczesne wyposażenie pracowni dydaktycznych wraz z termomodernizacją placówek.  

Istotą  projektu  jest wzbogacenie i unowocześnienie bazy edukacyjnej placówek w Piątku oraz 
poprawa warunków zdobywania wiedzy przez uczniów. Planowana inwestycja zakłada 
przeprowadzenie dwóch grup działań:  

 dotyczących poprawy metodycznej i technicznej obudowy procesu nauczania  

 poprawy warunków zdrowotno – ekologicznych, determinujących komfortowe samopoczucie 
ucznia w czasie pobytu w szkole  

 szkolenie nauczycieli. 
Pierwsza grupa obejmuje: 

 adaptację pomieszczenia oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne następujących 
pracowni: pracownia zawodowa do nauczania w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa,  

 pracownia zawodowa do nauczania w zawodzie technik agrobiznesu,  

 pracownia zawodowa do nauczania w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, 
pracownia zawodowa do nauczania w zawodzie technik informatyk,  

 pracownia zawodowa do nauczania w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn 
rolniczych, pracownia zawodowa do nauczania obróbki mechanicznej,  

 pracownia zawodowa do nauczania przepisów ruchu drogowego,  

 pracownia zawodowa do nauczania spawania,  

 adaptację -pracowni zawodowej do nauczania przepisów ruchu drogowego.  
Druga grupa działań w ramach projektu polega na termomodernizacji (komponent projektu)  budynków 
placówek szkolnych,  w skład której wchodzą: 

 nadzory,  

 termomodernizację budynków, 

 kotłownia  i solary, 

 instalacja cwu,  
Zostanie również przeprowadzony szereg działań mający na celu promocję projektu. 
 

Celem projektu jest wzbogacenie i unowocześnienie bazy edukacyjnej placówek w Piątku oraz 

poprawa warunków zdobywania wiedzy przez uczniów. Planowana inwestycja zakłada 

przeprowadzenie dwóch grup działań: dotyczących poprawy metodycznej i technicznej obudowy 

procesu nauczania oraz warunków zdrowotno – ekologicznych, determinujących komfortowe 

samopoczucie ucznia w czasie pobytu w szkole a także szkolenie nauczycieli. 

 

 

2.4.3 

ERA INŻYNIERA – Kompleks pracowni do nowoczesnego kształcenia zawodowego młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Łęczyckim.  

Celem projektu jest wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy w pracownie, które 

będą kształcić w nowoczesnych technologiach stosowanych obecnie w przemyśle i usługach. 

Pracownia samochodowa będzie dostosowywać do kształcenia w naprawach najnowocześniejszych 

pojazdów produkowanych na rynkach Europy i Świata. Umożliwi ona kształcenie młodzieży uczącej 

się w placówkach zawodowych powiatu na bardzo wysokim poziomie oraz pozwoli na zwiększenie 

zdawalności na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Pracownia spożywcza umożliwi 

kształcenie w bardzo wielu zawodach np. kucharza małej gastronomii, cukiernika, piekarza, kelnera  

i in. Rozszerzenie bazy o pracownię informatyczną w nowy sprzęt pozwoli rozwija umiejętności  

w poznawaniu technologii informatycznej oraz poszerzenie wiedzy, która umożliwia programowanie 

nowoczesnych urządzeń technologicznych oraz posługiwanie się specjalistycznym oprogramowaniem 

(obrabiarki CNC. -CAD/CAM). Pracownia technologa robót wykończeniowych w budownictwie pozwoli 

na szkolenie w nowoczesnych technologiach w budownictwie. Pracownia mechatroniki elektroniczna  

i elektryczna pozwoli na częściowe zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Pracownie będą 

dostosowane także do osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.   
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W ramach projektu wykonany zostanie również remont trzech budynków warsztatowych, w których 

będą umieszczone pracownie. Remont ten obejmuje: wymiany okien i drzwi oraz docieplenie 

budynków wraz z wymianą instalacji c.o. Zostaną również wyremontowane wnętrza budynków. 

Realizowana będzie tu także współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym z Polskim 

Stowarzyszeniem Diabetyków i Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Łęczyckiej. 

 

 

 

2.5 REALIZACJA ZADAŃ 

Zadania do realizacji w latach 2008-2013 oraz zadania do realizacji w następnych latach.  

2.5.1. Planowane zadania inwestycyjne w okresie 2008-2013: 

2.5.1.1 

a. nazwa planowanego zadania, 

Otwarci dla Europy – podniesienie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. 

Kazimierza Wielkiego w Łęczycy poprzez wprowadzenie nowych metod nauczania, zakup 

wyposażenia pracowni przedmiotowych, budowę kompleksu sportowego i termomodernizację 

budynku. 

 

b. zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

Obecnie w gminie miejskiej Łęczyca istnieje jedynie Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego. Miejscowy Plan jest obecnie w trakcie opracowania. Inwestycja 

jest zgodna ze Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania. 

c. etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji,  

Etap I. Prace studyjno-koncepcyjne, Opracowanie projektów wykonania zadania: 

- Projektów wykonawczych, stanowiących uszczegółowienie koncepcji architektonicznej budowlanej, 
w zakresie koniecznym do wykonania zadania. 
- Projektu systemu drenażowego pod boiskiem oraz odwodnienia liniowego hali wraz z odwodnieniem 
bieżni, 
- Projektu boisk i ogrodzenia, 
- Projektu oświetlenia boiska,  
- Projektu budynku socjalnego, 
- Projektu hali stalowej, 
- Projekt toru dla rolkarzy z placem 
- Projektu docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką obiektu, 
- Projektu wymiany okien (schematy okien dołączone do dokumentacji projektowej docieplenia ścian 
zewnętrznych) 
- Projektu docieplenia stropodachu (rysunki i opis miejsc szczególnych) 
- Projektu nowej kotłowni gazowej w budynku (branża sanitarna, elektryczna, budowlana), 
- Projektu instalacji C.O w budynku szkoły, 
- Projektu instalacji c.w.u. w budynku szkoły, 
- Projektu instalacji wod-kan w budynku szkoły, 
- Projektu instalacji elektrycznej, 
- Projektu sieci komputerowej w budynku szkoły. 
 

Etap II. Realizacja  
- Wykonanie podbudowy wraz z systemem drenażu na boiskach. 
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- Dostarczenie i ułożenie nawierzchni boisk wraz z obrzeżem krawężnikowym. 
- Wykonanie toru dla rolkarzy wraz z placem. 
- Wykonanie ogrodzenia boiska wraz z przegrodami poprzecznymi. 
- Wykonanie oświetlenia. 
- Wykonanie drenażu opaskowego wzdłuż bieżni oraz boiska na którym znajdować się będzie  
w okresie zimowym lodowisko. 
- Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy – potrzebny do wszystkich dyscyplin sportu, których zawody 
mogą zostać rozegrane na obiekcie.  
- Prace agrotechniczne i ukształtowanie terenu – po zakończeniu prac związanych z całą inwestycją. 
 
- Wymiana pozostałych starych okien drewnianych na okna PCV. 
- Wykonanie docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14cm. 
- Wykonanie docieplenia stropodachu styropianem laminowanym papą gr. 20cm. 
- Pokrycie dachu dodatkową warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. 
- Wykonanie nowej kotłowni gazowej w budynku. 
- Wykonanie nowej instalacji C.O w budynku (nowe orurowanie, nowe grzejniki spełniające normy). 
- Wykonanie nowej instalacji C.W.U. + wody zimnej oraz kanalizacji 
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej. 
- Wykonanie nowej instalacji komputerowej (nowa sieć informatyczna). 
- Doprowadzenie pomieszczeń do stanu sprzed remontu (ułożenie tynku, gładzi oraz malowanie 

pomieszczeń, w niektórych pomieszczeniach ułożenie płytek ceramicznych na ścianach oraz ułożenie 

gresu). 

- W ramach prac objętych zamówieniem należy wykonać docieplenie ścian zewnętrznych. 

- Wykonanie dodatkowych prac związanych z dociepleniem ścian (rury spustowe, okna, opaska wokół 
budynku). 

 

d. oczekiwane rezultaty. 

Realizacja Projektu wpłynie na polepszenie gospodarki cieplnej szkoły, a przez to na polepszenie 

warunków edukacyjnych uczniów, zwiększy się także bezpieczeństwo i warunki bytowe 

przebywających w szkole osób. Nastąpi poprawa pod względem ergonomicznym i estetycznym 

placówki. Realizacja projektu przyczyni się do poprawienia oferty edukacyjno – sportowej szkoły, 

wpłynie na poprawienie sprawności fizycznej uczniów korzystających z boisk, wpłynie na zwiększenie 

zainteresowania sportem i pozwoli na organizowanie z całym okresie trwania nauki, a także w okresie 

wakacyjnym na organizowanie wielu wydarzeń sportowych. 

 

 e. instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu, 

Powiat Łęczycki, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy, Towarzystwo 

Naukowe Płockie Oddział w Łęczycy. 

f. nakłady do poniesienia wraz ze źródłami finansowania. 

Powiat Łęczycki  1 121 150,64   

   

RPO WŁ  5 322 351,20 

RAZEM   6 443 501,84 
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2.5.1.2 

a. nazwa planowanego zadania. 

Nowoczesność i ekologia - podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez nowoczesne 

wyposażenie pracowni dydaktycznych wraz z termomodernizacją placówek. 

b. zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  

Obecnie w gminie istnieje jedynie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. Miejscowy Plan jest obecnie w trakcie opracowania. Inwestycja jest zgodna ze 

Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania. 

Wszystkie budynki wraz z towarzyszącą im infrastrukturą są własnością Powiatu Łęczyckiego.  Szkoły 

zlokalizowane są na działkach nr 574/2, 573/1, 575/2, 575/7, 575/8, 577/1, 577/3  

w miejscowości Piątek. Powiat Łęczycki posiada następujący tytuł prawny do gruntu:  własność. 

Na realizację  inwestycji  jest  zgłoszenie  budowy  z  dnia  23.08.2005 r. Inwestycja będzie 
realizowana na działce o numerze ewidencyjnym 574/2, 573/1, 575/2, 575/7, 575/8, 577/1, 577/3. 
Pozwolenie na budowę na zakres nieobjęty   w/w  zgłoszeniem  zostało  uzyskane  w   dniu 
23.07.2008 r. Decyzja nr 272/2008. Powiat łęczycki posiada pełną dokumentację techniczną  
i kosztorysową niezbędną do realizacji projektu. 
 

c. etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji,  

2005 
 Audyt energetyczny  

 Dokumentacja  budowlana  

2006  
 Wymiana  okien  

2007 
 Wymiana  okien  

2008  
 Aktualizacja   kosztorysów  

 Studium  wykonalności  

2009  
 Promocja  

2010  
 Zakup sprzętu i pomocy  dydaktycznych  

 Adaptacja pomieszczenia do nauki  

 Szkolenie nauczycieli  

 Nadzory  

 Promocja  

 Termomodernizacja  budynków  

 Kotłownia  i  solary  

 Instalacja c.w.u  
 

d. oczekiwane rezultaty,  

Podniesienie jakości pracy szkoły. Poprawa bazy dydaktycznej. Doskonalenie i unowocześnienie 

procesu kształcenia, wychowywania i opieki. Podniesienie poziomu umiejętności praktycznych. 
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Tworzenie nowoczesnych pracowni umożliwiających realizację aktualnych programów nauczania. 

Przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Wykorzystanie zgromadzonych multimedialnych pomocy dydaktycznych w celu efektywnego 

przyjmowania i przetwarzania informacji przez uczniów, szczególnie wtedy, kiedy uczeń znajduje się  

w sytuacji zadaniowej i ma dostęp do bogactwa różnorodnych źródeł wiedzy. Poprawienie bazy 

szkolnej przy jednoczesnej dbałości o zdrowie i multimedialnych pomocy dydaktycznych w celu 

efektywnego przyjmowania i przetwarzania informacji przez uczniów. Podniesienie poziomu 

umiejętności praktycznych. Tworzenie nowoczesnych pracowni umożliwiających realizację aktualnych 

programów nauczania. Dostosowanie wyposażenia do zmieniających się wymagań edukacyjnych. 

Dostosowanie wyposażenia pracowni do obowiązujących standardów egzaminacyjnych w zależności 

od potrzeb lokalnego rynku pracy. 

 

e. instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu,  

Powiat Łęczycki – beneficjent 
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku– 
operator 
Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic – partner. 
 

f. nakłady do poniesienia wraz ze źródłami finansowania. 

Całkowita wartość projektu wynosi       5 300 012,71 pln  
Łączna wartość kosztów kwalifikowanych wnosi    5 167 427,22 pln 
Wartość dotacji       4 392 313,14 pln  
  

 

2.5.1.3 

a. nazwa planowanego zadania,  

ERA INŻYNIERA – Kompleks pracowni do nowoczesnego kształcenia zawodowego młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Łęczyckim.  

 

 

b. zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

Obecnie w gminie miejskiej Łęczyca istnieje jedynie Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego. Miejscowy Plan jest obecnie w trakcie opracowania. Inwestycja 

jest zgodna ze Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania. 

c. etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji, 

Etap I, 2008-2009 r. Opracowanie projektów wykonawczych, stanowiących uszczegółowienie 

koncepcji budowlanej, w zakresie koniecznym do wykonania zadania.  Przygotowanie kosztorysu 

adaptacji pomieszczeń. 

Etap II. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie.  

Przygotowanie i wyposażenie pracowni: samochodowej, spożywczej, informatycznej, technologa robót 

wykończeniowych w budownictwie, elektronicznej, mechatroniki, elektrycznej. Szkolenia i informatory 
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techniczne. W ramach projektu wykonany zostanie również remont trzech budynków warsztatowych, 

w których będą umieszczone pracownie. Remont ten obejmuje: wymiany okien i drzwi oraz 

docieplenie budynków wraz z wymianą instalacji c.o. Zostaną również wyremontowane wnętrza 

budynków. 

 

d. oczekiwane rezultaty,  

Lepsze dostosowanie edukacji zawodowej do zmian w środowisku pracy. Poprawienie jakości 

kształcenia zawodowego. Partnerstwo z organizacjami pozarządowymi na rzecz nowoczesnego rynku 

pracy. 

e. instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu, 

Powiat Łęczycki, Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 1 Łęczycy, Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Łęczycy, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej, Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków. 

f. nakłady do poniesienia wraz ze źródłami finansowania. 

Powiat Łęczycki      551 119,79 zł   

Województwo Łódzkie              3 123 414,48 zł 

RAZEM                3 674 605,27 zł 

 

 

 

2.6 POWIĄZANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PLANU ROZWOJU LOKALNEGO  

Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE POWIATU ŁĘCZYCKIEGO 

Powiązania Planu Rozwoju Lokalnego m. in. ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 

2007-2020,  

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 opiera się na zdefiniowaniu 3 sfer 

strategicznych: społecznej, ekonomicznej i funkcjonalno-przestrzennej. Celem głównym sfery 

społecznej jest wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa. Najważniejszym celem sfery 

ekonomicznej jest poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa. Natomiast stworzenie 

rzeczywistego regionu społeczno-ekonomicznego posiadającego własną podmiotowość kulturową  

i gospodarczą  jest głównym celem sfery funkcjonalno-przestrzennej. Plan Rozwoju Lokalnego 

Powiatu Łęczyckiego na lata 2008-2013 jest zbieżny ze Strategią Rozwoju Województwa 

Łódzkiego na lata 2007-2020 i stwarza możliwości do realizacji wszystkich sfer strategicznych. 

Plan Rozwoju Lokalnego będzie oddziaływał na rozwój gospodarczy regionu, prowadził do 

osiągnięcia zrównoważenia społeczno – ekonomicznego dysproporcji w regionie. Promowana 

będzie także idea „otworzenia” szkół na nowe funkcje w życiu społeczności lokalnej oraz 

zwiększeniu do infrastruktury edukacyjnej. Plan będzie oddziaływał na innowacyjność regionu. 

Powiązania PRL z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-

2013.  
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Wszystkie wyżej wymienione zadania są projektowane w sposób spójny z Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Program Rozwoju Lokalnego jest jednym 

z elementów realizacji celów NSRO i wraz z innymi programami operacyjnymi zarządzanymi na 

poziomie regionalnym i krajowym wypełnia w sposób komplementarny i spójny cele realizowane na 

terenie powiatu łęczyckiego.  

Powiązania PRL z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki,  

Powiązanie Programu Rozwoju Lokalnego z PO KL będzie opierać się na działaniach związanych  

z przedsięwzięciami wpływającymi na  wzrost zatrudniania i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 

i ich pracowników, podniesieniu poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów 

wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. 

Powiązania PRL z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,  

Powiązanie Programu Rozwoju Lokalnego z PO IG będzie się opierać na rozwoju gospodarki  

w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Innowacje produktowe, procesowe, marketingowe  

i organizacyjne będą miały bezpośredni wpływ  na przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, 

jednostki naukowe świadczące przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości. 

Powiązania PRL z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.  

Powiązanie Programu Rozwoju Lokalnego z PO IŚ opiera się na podniesieniu atrakcyjności 

inwestycyjnej Polski (powiatu), co będzie osiągane poprzez inwestycje w rozwój infrastruktury 

technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia ludności, przy 

zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.  

Powiązanie Programu Rozwoju Lokalnego ze Strategią Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 poprzez 

kreowanie nowego modelu funkcjonowania szkoły, której oferta, poprzez inwestycje w infrastrukturę, 

poszerzy się o różne możliwości przeprowadzenia zajęć lekcyjnych i kół zainteresowań, a także  

o świadczenie innych usług. Plan będzie także sprzyjał rozwojowi „kształcenia przez całe życie” oraz 

kształceniu zawodowemu. Będzie także sprzyjał usuwaniu barier, które utrudniają dostęp do edukacji 

osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Komplementarność PRL z innymi dokumentami określającymi rozwój obszaru powiatu łęczyckiego. 

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem do Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2004-2014. Plan 

Rozwoju Lokalnego i wzbogaca ją o nowe zadania zmierzające do realizacji celu głównego tożsamego 

w Planie Rozwoju i Lokalnego i Strategii. 

W dniu 27 lutego 2008 Rada Powiatu Łęczyckiego przyjęła „Strategię rozwiązywania problemów 

społecznych Powiatu Łęczyckiego na lata 2007-2011” opracowaną. Strategia zakłada: 

Kierunek 1. Tworzenie warunków organizacyjno – administracyjnych do realizacji zadań pomocy 

społecznej, w tym: 

- współpracę z instytucjami i organizacjami pomocy społecznej,  

- informacje o zadaniach PCPR i OPS. 

Kierunek 2. Wsparcie rodzin w kryzysie, w tym: 

- utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

- utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej. 
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Kierunek 3. Ośrodki wsparcia, w tym: 

- propagowanie utrzymania osoby (osób) w środowisku. 

Kierunek 4. Pomoc dziecku i rodzinie, w tym: 

- zorganizowanie poradnictwa rodzinnego, 

- zapewnienie rodzinnej opieki zastępczej. 

Kierunek 5. Działania zmierzające do ograniczania patologii i uzależnień, w tym: 

- pomoc rodzinie z problemem alkoholowym, 

- stworzenie systemu profilaktyki uzależnień, 

Kierunek 6. Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym: 

- opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, 

- opieka nad osobą starszą niepełnosprawną. 

Zadania wymienione w niniejszym planie są zgodne z wymienionym dokumentem. 

Niniejszy plan został opracowany zgodnie z wytycznymi  w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i jest z tym programem zgodny. Wdrożenie wielu  

z zaplanowanych zadań jest bardzo uzależniona od uzyskania wsparcia finansowego w ramach RPO 

WŁ 2007-2013 i jest postrzegany jako podstawowa ścieżka dostępu do zewnętrznych źródeł 

finansowania tych projektów. 

 

 

 

2.7 OCZEKIWANE WSKAŹNIKI EFEKTÓW REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 

Wartości wskaźników będą ujęte w oddzielnym planie zespołu monitorującego i będą tożsame  

z projektami. 

2.8 PLAN FINANSOWY NA LATA 2008 – 2013 I NA NASTĘPNE LATA. 

Plan finansowy Planu Rozwoju Lokalnego opiera się na analizie finansowej i zdolności kredytowej 

wraz z obowiązującymi w tym względzie limitów. Powiat Łęczycki posiada wskaźnik zadłużenia na 

poziomie 30,81% planowanych dochodów przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie 60%. Środki 

przeznaczone w planie budżetowym na 2008 rok na spłatę kredytów i pożyczek stanowią 7,68% 

planowanych dochodów budżetu. Plan finansowy uwzględnia poziom dofinansowania zadań  

w ramach RPO WŁ na poziomie 85% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

2.9 SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 

System wdrażania PRL zakłada sprawne i efektywne zarządzanie Planem Rozwoju Lokalnego. 

Poszczególne zadania będą realizowane pod nadzorem wydziałów i szkół odpowiedzialnych za 

merytoryczne przygotowanie projektów. Pod względem merytorycznym Wydział Rozwoju 

Gospodarczego, zajmujący się opieką nad majątkiem powiatowym oraz zamówieniami publicznymi 

Starostwa obejmie stosowny nadzór nad realizacją poszczególnych projektów, natomiast Wydział 
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Finansowy współpracować będzie pod względem kontroli finansowej. W realizację Planu 

zaangażowane będą także inne wydziały Starostwa odpowiedzialne za poszczególne elementy planu, 

jak Wydział Promocji, Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, alternatywnie zgodnie  

z zasadą zarządzania Project Menager. 

2.10 SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ PLANU 

ROZWOJU LOKALNEGO. 

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łęczyckiego na lata 2008-2013 zawiera wskaźniki, będące 

miernikami osiągnięcia każdego założonego celu. W oparciu o wskaźniki oraz dane finansowe 

dotyczące realizowanych zadań dokonywany będzie monitoring. Dane gromadzone będą w Wydziale 

Rozwoju Gospodarczego oraz w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Łęczycy. 

Bieżącej oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dokonywać będzie Zarząd Powiatu Łęczyckiego, 

który może proponować zmiany i aktualizację zapisów Planu. Rada Powiatu Łęczyckiego może 

dokonywać co najmniej raz w roku oceny realizacji planu, po przedstawieniu informacji o jego 

realizacji. Informacja ta będzie zamieszczana także w dostępnych publikacjach i na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Łęczycy http://www.leczyca.pl/. W wyniku monitoringu  

i oceny dokument może być przedmiotem debaty publicznej i konsultacji społecznych, może podlegać 

zmianom i uzupełnieniom. Plan Rozwoju Lokalnego powstał z udziałem wielu osób, reprezentantów 

różnych instytucji i organizacji a jego realizacja ma się odbywać z udziałem społeczności lokalnej 

Ziemi Łęczyckiej. 

http://www.leczyca.pl/

