Załącznik Nr. 6
do „Polityki Zarządzania Ryzykiem”
w PSSE w Łodzi

Sprawozdanie z wykonania planu działalności
za rok 2015.
Realizacja najważniejszych celów i zadań w danym roku
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp
.

Cel i zadania

1.
1.

2.
Poprawa stanu
sanitarno-technicznego obiektów
użyteczności publicznej.

nazwa
3.

wartość osiągnięta na koniec
roku, którego dotyczy
sprawozdanie
4.

Liczba negatywnych
2,2 % - 2015
kontroli do ilości
wszystkich kontroli
2% - 2014
w 2015 r
Podobny poziom stanu
373 / 17204
sanitarno-technicznego
obiektów. do ubiegłego roku.
Liczba decyzji
3395 –2015r
4082 –2014r
Wzrost decyzji opiniujących
Mandaty
229-2015 r.
305-2014 r.

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu
5

Najważniejsze podjęte
zadania służące
realizacji celu
6

Nadzór bieżący –
kontrole zaplanowanych
obiektów , realizacja
harmonogramów pracy i
przedsięwzięć.

Kontrole i rekontrole
(90% zaplanowanych )
obiektów, postępowanie
administracyjne (decyzje
upomnienia, tytuły
wykon. mandaty, kary
pieniężne.
13 kar pieniężnych –
„środki zastępcze”
2 190 000,- zł

2.

Zapobieganie i zwalczanie chorób
zakaźnych

.Liczba
przeprowadzonych
wywiadów
epidemiologicznych
5326-2015 r
4625-2014 r
2.zaszczepiona
populacja96%- 97%
102 784-2014 r
wydane. preparaty
szczepionkowe
3.liczba opornych
środowisk z lat
ubiegłych
2014 - 242 środow.
2013 - 291 środow.

1. Podobna sytuacja
epidemiologiczna chorób
zakaźnych do ubiegłego roku.
Wzrost zakażeń wirusowychRota, Adeno, Norowirusy
Wzrost Sallmoneloz ,chorób
wieku dziecięcego- krztusiec,
płonica
2. 96 % zaszczepionej
populacji
2015r- 106 144 wydanych
preparatów szczepionkowych
3. 487 - liczba opornych
rodziców 2015r
(wzrost)

Przeprowadzanie wywiadów, analizy zachorowań i
zapadalności, hipotezy.
Nadzór nad chorymi, nosicielami, osobami z
kontaktu.

Nadzór nad wykonawstwem szczepień, rozmowy ze
środowiskami opornymi, promocja szczepień,
wnioski do wojewody o wszczęcie postępowania
egzekucyjnego w stosunku do środowisk opornych

3.
Oświata Zdrowotna -Promocja
zdrowia i Profilaktyka

1.Liczba osób objęta
programami
zdrowotnymi lub
uczestnicząca w
akcjach i
kampaniach
prozdrowotnych w
2014r - 105 000
osób

1. Objęcie programami i
akcjami podobnej liczby
mieszkańców Łodzi i Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
104 000 osób
2.Dotarcie z programami
profilaktycznymi do innych
(oprócz wszystkich typów
szkół, przedszkoli) instytucji,
stowarzyszeń ,zrzeszeń,
świetlic środowiskowych,
klubów itd.

1.Realizacja programów
edukacyjnozdrowotnych po przez:
-warsztaty, akcje,
zabawy, pogadanki ,
konkursy plastyczne,
formy teatralne,
festiwale, zawody,
mitingi
2.Uczestniczenie czynne
w ważnych
wydarzeniach miasta,
powiatu, gminy.

Realizacja zadań :
Program ograniczania
palenia tytoniu; Program
Trzymaj Formę;
Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego
Ł-Wsch;Kampanie: ARS
Stop Dopalaczom;
Program profilaktyka
HIV/ AIDS ,programy
antytytoniowe,
Zapobieg.chorobom
zakaźnym - kleszcz
zapal. mózgu, boreliozy,
choroby pasożytnicze,
grypa, Stop HCV,
Akcja zima -lato

4.

Zapobiegawczy nadzór sanitarnyinwestycyjny

5.

Ochrona zdrowia przed szkodliwym
wpływem czynników
środowiskowych

6.

Realizacja planu finansowego
za2013r.

7.

Inwestycje w infrastrukturę i
wyposażenie

Łódź 29.01.2016

.
Liczba wszystkich spraw
dotyczących inwestycji
1148
2.liczba odbiorów sanitarnych
2015 r - 491

Uczestniczenie
pracowników ONZ w
opiniowaniu do celów
rejestracyjnych obiektów
nadzorowanych przez
HDM, ONE, OHŻŻiPU
HK, HP

Zapobiegawczy nadzór
sanitarnyInwestycyjny( opiniowanie, wydawanie decyzji,
odbiory budowlane )

1. Liczba badań
zakwestionowanych do wykon
w 2015 r dla Łodzi i Powiatu
.Ł Wsch
536-20647 - 2 nasze powiaty
2, 5%

Zwiększenie liczby
badań laboratoryjnych
próbek wody do
spożycia , wody z
instalacji wody cieplej ;
próbek kału

Dyspozycyjność
Laboratorium. Badania
próbek wody również w
dni wolne od pracy.
Dyżury.

99,80%
wykonanego planu
finansowego 2014 r.

Wykonano 99,95 % planu
finansowego w2015 r

Realizacja działań
statutowych.
Płynne funkcjonowanie
2-ch budynków PSSE w
Łodzi

Prace remontowe,
wykonane sposobem
gospodarczym w 2ch budynkach .

1.Zmiana lokalizacji siedziby
PSSE z ul. Piotrkowskiej 194
na Pomorska 96
2.Zakupy inwestycyjne
3.Remonty i modernizacje

1.Liczba spraw
dotycz. inwestycji w
2014 r – 1173
2.liczba odbiorów
budowlanych i
sanitarnych
w 2014 r - 543
1.Liczba badań
zakwestionowan. do
wykonanych w 2014
dla Łodzi i Powiatu
846/34715
2,4%

Płynność działania;
wynagrodzenia,
zobowiązania, praca
oddziałów
merytorycznych i
laboratorium,
transport, materiały
biurowe, BHP, mienie
stacji, remonty
1. Organizacja pracy w nowej siedzibie -prace
adaptacyjne (nowa sieć komput,telef,umeblowanie
2.cd modernizacji. archiwum
3.zakupy sprzętu: miernik drgań; poziomu dźwięku,
cieplarki
4.zakup nowego samochodu

sporządził : Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
Urszula Jędrzejczyk

